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1. NOME DO PRODUTO 

 

Doces Conventuais de Amarante – Indicação Geográfica Protegida.  

 

1.1. CLASSIFICAÇÃO 

Os Doces Conventuais de Amarante encontram-se abrangidos pelo Anexo XI do Regulamento de Execução 

(EU) n.º 668/2014, que estabelece as regras de aplicação do Regulamento (EU) n.º 1151/2012, enquadrando-

se na Classe 2.4: Produtos de padaria, de pastelaria, de confeitaria ou da indústria de bolachas e biscoitos. 

 

1.2. ENTIDADE PROPONENTE 

Associação Empresarial de Amarante  

 

Sede:  

Rua Dr. Miguel Pinto Martins, nº 70 

Apartado 186 

4600-090 Amarante 

Telefone: 255 410 240 

Fax: 255 410 249 

Email: geral@aeamarante.pt 

 

 

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

 

As Lérias, Foguetes, bolos Papos d’Anjo, doces d’ovos 

Assentariam de pronto 

A paz eterna entre os povos. 

 

 

2.1 MATÉRIAS-PRIMAS 

As matérias-primas para a obtenção do produto “Doces Conventuais de Amarante” são a gema do ovo, a 

amêndoa, o açúcar, a farinha, a água, e a hóstia (obreia). Em caso algum é tolerável a presença de corantes 

e conservantes artificiais.  
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2.1.1 Características das matérias primas 

  

• Gema de ovo 

Sendo a principal matéria-prima e atendendo a que faz parte de um grupo de alimentos de elevado risco, 

requer uma atenção especial, pelo que apenas podem ser utilizados ovos que obedeçam aos normativos em 

vigor, atualmente a NP-175:1986 (Ed. 4), muito frescos, de categoria A, classe L ou XL, com cor entre 12 e 13 

da escala de Roche1. 

 

• Açúcar de cana branco refinado, açúcar amarelo e açúcar em pó 

O Açúcar de cana branco refinado corresponde a sacarose, sendo o açúcar branco utilizado na alimentação 

e bebidas e cujo enquadramento legal se encontra atualmente estabelecido na Retificação 10/2004 e 

Decreto-Lei nº 188/2005.  

Para confeção dos Doces Conventuais de Amarante será também permitida a utilização de açúcar amarelo e 

açúcar em pó, de acordo com o receituário de cada produtor.  

 

• Amêndoa 

A amêndoa é uma matéria-prima muito importante na confeção dos Doces Conventuais de Amarante, e a 

sua qualidade influencia diretamente a qualidade dos mesmos. A amêndoa pode ser adquirida com casca ou 

sem casca (miolo de amêndoa), pelada e não pelada. A amêndoa deve respeitar os valores máximos de 

aflotoxinas regulamentados pelo Regulamento n.º 1881/2006 alterado pelo Regulamento n.º 165/2010.  

 

• Farinha 

O uso de farinhas na confeção dos Doces Conventuais de Amarante esta regulamentada pela Portaria 

254/2003.  

 

• Água 

Correspondendo às características de qualidade de água para consumo humano legalmente fixadas. Neste 

momento o instrumento legal é o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

92/2010 de 26 de julho, alterados pelo Decreto-Lei nº 152/2017.  

 

• Hóstia 

Dependendo do tipo, os Doces Conventuais de Amarante podem apresentar-se envolvidos em hóstia. Nestas 

circunstâncias, só pode ser utilizada hóstia que seja fabricada unicamente a partir de farinha, água e gordura 

vegetal, segundo receita tradicional, por fornecedores qualificados, sendo a qualidade da hóstia 

determinante para a qualidade do produto final. 

                                                           
1 A escala de Roche é uma escala colorimétrica composta por um gradiente de cores à qual corresponde uma escala 
numérica.  
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• Outros ingredientes 

Para além dos ingredientes principais descritos anteriormente, também podem ser utilizadas outras 

matérias-primas na confeção dos Doces Convencionais de Amarante, nomeadamente o limão, a manteiga e 

a canela.   

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Os Doces Conventuais de Amarante são bolos feitos à base de ovos, amêndoas e muito açúcar a partir de 

receitas originais oriundas do Convento de Santa Clara em Amarante. 

Dependendo do formato, dos ingredientes e do acabamento os Doces Conventuais de Amarante incluem as 

Lérias, os Foguetes, os Papos de Anjo, os Bolos de S. Gonçalo e as Brisas do Tâmega.  

 

Os Doces Conventuais de Amarante são feitos de forma artesanal, usando-se no seu fabrico como utensílio 

mecânico o ralador usado para ralar a amêndoa. Todos os outros ingredientes são batidos “à mão”. 

A base dos bolos é praticamente igual, (ovos, amêndoas, açúcar e farinha), diferenciando-os a forma e os 

acabamentos. 

No entanto temos exceções, como é o caso das Lérias onde não entram os ovos (somente confecionados 

com amêndoas com pele, farinha e açúcar). 

Figura 1: Doces Conventuais de Amarante (da esquerda para a direta): lérias, foguetes, papos de anjo, bolos de S. Gonçalo e 
Brisas do Tâmega. 
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Quanto aos acabamentos, os Papos de Anjo e os Foguetes são envolvidos em hóstia, o que lhes confere forma 

final característica. As Brisas do Tâmega têm forma de barquinho, devido à bolacha de baunilha onde o 

recheio de ovos é introduzido.   

O importante e fundamental para um bom Doce Conventual de Amarante é a qualidade da matéria-prima.  

 

3. DELIMITAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DA PRODUÇÃO 

 

Ó meu rico S. Gonçalo 

Que também sabeis prender 

Não só quem te vai rezar 

Como quem bolos comer 

 

A área geográfica de produção dos Doces Conventuais de Amarante abrange todo o concelho de Amarante, 

que está localizado junto ao rio Tâmega. O município é limitado a norte pelo município de Celorico de Basto, 

a nordeste por Mondim de Basto, a leste por Vila Real e por Santa Marta de Penaguião, a sul por Baião, Marco 

de Canaveses e Penafiel e a noroeste por Felgueiras.  

 

3.1 PROVA DE ORIGEM  

A garantia que os Doces Conventuais de Amarante são originários da área geográfica referida anteriormente 

é comprovada pelos seguintes aspetos: 

 

1. Características do produto 

A garantia que Doces Conventuais de Amarante são originários da área geográfica referida anteriormente é 

comprovada através das características intrínsecas do próprio produto, comprovadas por qualquer produtor 

ou consumidor, que demonstram o saber fazer das doceiras existentes na região. 

 

2. Existência de um sistema de controlo e certificação 

O sistema de controlo e certificação assegura que apenas os produtores que cumpram os requisitos e regras 

expostas neste caderno possam beneficiar do uso da Indicação Geográfica Protegida. A autorização só pode 

ser concedida aos produtores que cumpram os seguintes requisitos: 

a) Possuam instalações na área geográfica referida neste Caderno de Especificações e nela produzam 

os Doces Conventuais de Amarante; 

b) Utilizem matérias-primas de qualidade e de acordo com as suas especificações descritas no Caderno 

de Especificações; 

c) Respeitem as regras de produção e comercialização constantes no Caderno de Especificações; 
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d) Respeitem a autenticidade e qualidade dos Doces Conventuais de Amarante de acordo com as 

características gerais descritas neste Caderno de Especificações; 

e) Assumam por escrito o compromisso de respeitar as disposições previstas no Caderno de 

Especificações, através do preenchimento de uma declaração de compromisso e se submetam às 

ações de controlo do organismo de certificação; 

f) Implementem a rastreabilidade dos Doces Conventuais de Amarante em toda a fileira produtiva e 

cumpram com a legislação em vigor, nacional e/ou comunitária. 

 

A autorização para uso da marca de certificação dependerá do Organismo de Controlo (OC) e Certificação, 

após ação de controlo e elaboração do respetivo relatório, onde atesta o cumprimento das regras constantes 

no Caderno de Especificações, nomeadamente o controlo de toda a fileira produtiva e da comercialização 

dos Doces Conventuais de Amarante. O OC realizará ações de controlo ao longo do processo produtivo 

incidindo não apenas na verificação da autenticidade do produto, no modo de produção e nas características 

sensoriais, mas também sobre a origem das matérias-primas e suas características qualitativas. 

 

3. Implementação de um sistema de rastreabilidade  

O sistema de rastreabilidade permitirá o controlo ao longo de toda a fileira produtiva desde a transformação 

da matéria-prima e acondicionamento até à venda. Assim, o processo de rastreabilidade deverá ser 

partilhado pelos fornecedores, produtores e vendedores dos Doces Conventuais de Amarante. 

 

Fornecedores (Matéria-Prima) Produtores (Transformação) 

• registos de produção; 

• sistemas de autocontrolo;  

• planos de análise (controlo 

bacteriológico); 

• registos de condições de 

armazenagem, classificação e de 

transporte.   

• registos de receção de matérias-primas (nome 

do fornecedor, quantidade de produto 

adquirido, data de receção, data de validade e 

lote);  

• registos de data de produção; 

• a quantidade produzida dos diferentes tipos 

de doces e matéria-prima utilizada; 

• registos de comercialização.   

 

Tabela 1: Sistema de Rastreabilidade para os Doces Conventuais de Amarante. 
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4. PROCESSO PRODUTIVO DOS DOCES CONVENTUAIS DE AMARANTE 

 

4.1 LÉRIAS 

As Lérias são um doce à base de farinha, açúcar, amêndoa e água, tradicional de Amarante. Apresentam 

forma de pequeno quadrado arredondado de cor escura. Historicamente a sua receita foi recuperada a partir 

de receitas das freiras do Convento de Santa Clara de Amarante, sendo servidas como sobremesa nos dias 

de festa e refeições mais importantes.  

 

4.1.1 Fluxograma de Fabrico 
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4.1.2 Modo de Produção 

A elaboração das Lérias é completamente diferente da dos outros bolos, sendo o único bolo Conventual que 

não leva na sua preparação os ovos. 

À amêndoa ralada com a pele, junta-se farinha, água e açúcar, e molda-se esta pasta em forma de rolo, que 

se corta às rodelas sendo seguidamente espalmadas. Estas rodelas vão a cozer no forno num tabuleiro 

forrado com papel vegetal. 

Depois de cozidas no forno as lérias são imersas em calda de açúcar. Esta calda é preparada a com medição 

precisa de água e açúcar, devendo ferver até atingir o ponto de espadana “grosso”. Após submersão na calda 

as lérias são colocadas em tabuleiros de rede para escorrerem e secarem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Submersão em calda de açúcar e posterior secagem das lérias em tabuleiros de rede. 



 

10 
 

4.2 PAPOS DE ANJO  

Os Papos de Anjo são doces tradicionais do concelho de Amarante, em forma de meia lua, com recheio de 

ovo e amêndoa, envoltos em folha de hóstia, finalizados com calda de açúcar e mistura de açúcares.  

 

4.2.1 Fluxograma de Fabrico 
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4.2.2 Modo de Produção 

 

1. Começa-se por partir os ovos manualmente, um a um, separando-se as gemas das claras e depois mexe-

se bem.  

 

2. Leva-se a amêndoa sem pele a cozer e depois de arrefecida é ralada em ralador manual. Existe a 

possibilidade de cozedura da amêndoa com pele, sendo a pele apenas retirada após a cozedura. Poderá 

ainda, em casos muito específicos, não se utilizar amêndoa na mistura dos Papos de Anjo.  

 

 

 

 

Figura 3: Preparação os ovos. 

Figura 4: Preparação da Amêndoa (cozer e ralar manualmente). 
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3. Prepara-se a calda de açúcar, levando ao lume a quantidade certa de água e açúcar e deixando ferver 

até atingir o ponto de espadana “grosso”.  

 

 

 

 

4. Quando o açúcar estiver no ponto adiciona-se a amêndoa ralada e os ovos mexendo cuidadosamente 

e deixando cozer até ficar uma massa consistente. Depois de pronta deixa-se arrefecer esta massa 

(mas não completamente – deve estar morna) antes de dar forma aos Papos de Anjo.  

 

 

Figura 5: Preparação da Calda de Açúcar. 

Figura 6: Preparação da massa dos Papos de Anjo. 
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5. A bancada de trabalho é então coberta com uma toalha de linho dobrada em quatro partes e uma 

toalha de cor.  

 

6. Em cima da toalha de linho colocam-se as hóstias cortadas para os Papos de Anjo. As hóstias para os 

Papos de Anjo ficam com a face rugosa para o lado de fora.  As hóstias são humedecidas com uma 

esponja embebida em água à exceção do centro onde vai ser colocado o doce de ovos.  

 

Figura 7: Preparação da bancada de trabalho. 

Figura 8: Preparação das Hóstias para elaboração dos Doces Conventuais de Amarante. 
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7. Coloca-se então o recheio sobre a hóstia e, no caso dos Papos de Anjo, a hóstia é dobrada ao meio e 

depois com os dedos humedecidos colam-se os bordos. Seguidamente com uma tesoura 

arredondam-se os cantos ficando o Papo de Anjo com uma forma de meia-lua.  

 

8. Faz-se simultaneamente uma calda de açúcar e peneira-se açúcar granulado com açúcar em pó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Envolvimento dos Papos de Anjo na hóstia. 

Figura 10: Preparação da calda de açúcar e mistura de açúcares. 
Preparação da calda de açúcar e peneirar da mistura de açúcar. 
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9. Os Papos de Anjo são agora introduzidos na calda de açúcar, de preferência um a um, retirando-se o 

excesso da mesma.  

 

 

 

10. Seguidamente os Papos de Anjo vão para dentro do recipiente com a mistura de açúcares, são 

envolvidos na mesma e estão prontos, sendo este o último passo do seu processo de produção.  

 

 

 

 

 

Figura 11: Imersão dos Papos de Anjo em Calda de Açúcar. 

Figura 12: Papos de Anjo finalizados.  
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4.3 FOGUETES 

Os Foguetes são doces conventuais tradicionais de Amarante, de forma cilíndrica, à base de ovo e amêndoa, 

envoltos em hóstia e cobertos com calda de açúcar.  

 

4.3.1 Fluxograma de Fabrico 
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4.3.2 Modo de Produção 

Os Foguetes partilham exatamente o mesmo modo de produção dos Papos de Anjo até ao passo número 5 

descrito no ponto 4.2.2 Modo de Produção. O Modo de Produção descrito de seguida para os Foguetes 

continuará a partir desse ponto.  

 

1. Nas toalhas de linho são colocadas as hóstias cortadas e com a face rugosa voltada para o interior 

dos Foguetes (para cima sobre a bancada).  

 

2. O recheio para os Foguetes é colocado sobre a hóstia, sendo enrolado sobre si mesmo, em forma de 

tubo. Seguidamente são colocados em tabuleiro forrado com papel vegetal.  

3. Seguidamente os Foguetes são levados ao forno e, entretanto, é preparada uma calda de açúcar a 

que se junta uma casca de limão (opcional) e posteriormente um ponto de açúcar tipo glacê. Os 

Foguetes depois de saírem do forno são imersos neste preparado. Pode também ser utilizada canela 

na calda de açúcar (opcional).   

Figura 13: Preparação dos Foguetes. 

Figura 14: Passagem dos Foguetes em Calda de Açúcar. 
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4. O último passo do processo de fabrico dos Foguetes é colocá-los sobre um tabuleiro com rede para 

escorrerem e secarem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Passagem final na calda de açúcar e secagem dos Foguetes. 
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4.4 S. GONÇALOS 

Os S. Gonçalos são pequenos bolos de aspeto delicado e muito apelativo, de cor amarela viva devido aos 

ovos empregues na sua confeção. 

 

4.4.1 Fluxograma de Fabrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receção e 
Armazenagem 

dos Ovos 

Receção e 
Armazenagem 
da Amêndoa 

Receção e 
Armazenagem 

da Água 

Receção e 
Armazenagem 

do Açúcar 
granulado 

Receção e 
Armazenagem 

da Canela 
(opcional) 

Separar a 
gema da clara 

Mexer as 
gemas 

Cozer a 
amêndoa sem 

pele 

Ralar 
manualmente 

Preparar Calda 
de açúcar 

Preparar a 
massa 

Retirar do 
Fogão de 
imediato 

Encher as 
formas 

Polvilhar 

Cozer no forno 

Desenformar 

Receção e 
Armazenagem 
da Manteiga 



 

20 
 

4.4.2 Modo de Produção 

Até ao passo 3 descrito no ponto 4.2.2 Modo de Produção o processo de fabrico dos S. Gonçalos são 

precisamente os mesmos dos Papos de Anjo e dos Foguetes (mistura dos ovos, amêndoa ralada e ponto de 

açúcar). A partir deste momento, se se quiser fazer S. Gonçalos, não se deixa cozer os ovos, retirando o 

preparado do lume depois da introdução da amêndoa e dos ovos. 

O passo seguinte é encher formas barradas com manteiga com este preparado que vai a cozer no forno em 

banho-maria. Antes de se meterem no forno são polvilhadas com canela (opcional).  

Depois de cozidos são desenformados, e é este o último passo no fabrico dos bolos de S. Gonçalo. 

 

  
 

Figura 17: S. Gonçalos. 

  

Figura 16: Massa pronta para introdução nas formas. 
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4.5 BRISAS DO TÂMEGA 

As Brisas do Tâmega caracterizam-se pela sua forma de barquinho, de bolacha de baunilha, que é recheado 

com a mesma massa que é utilizada para os papos de anjo. Em cima serão cobertos com um ponto de açúcar. 

De acordo com a Dona Ana Maria Carvalho da confeitaria Lai Lai, antigamente o recheio das Brisas do Tâmega 

seria colocado em pequenos “copinhos” de hóstia. Atualmente todos os produtores utilizam a bolacha de 

baunilha em forma de barquinho.  

 

4.5.1 Fluxograma de Fabrico 
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barquinhos 



 

22 
 

4.5.2 Modo de Produção 

As Brisas do Tâmega terão por base o mesmo recheio utilizado para a confeção dos Papos de Anjo. Assim, a 

receita para o recheio das Brisas deverá ser consultada no ponto 4.2.2 Modo de Produção, seguindo-se os 

passos até ao ponto 4.  

O recheio será então colocado dentro dos barquinhos de bolacha de baunilha, adquiridos externamente, 

sendo nivelado com uma faca.  

 

Após preenchimento dos barquinhos é realizado um ponto de açúcar/açúcar em ponto mais espesso, que é 

colocado a arrefecer dentro de água, ficando morno. Quando batido adquire uma tonalidade branca.  

 

 

Figura 18: Introdução do recheio das Brisas do Tâmega nos barquinhos de bolacha. 

Figura 19: Preparação do ponto de açúcar. 
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Este açúcar em ponto, após adquirir a consistência desejada, será colocado sobre o recheio introduzido 

inicialmente, preenchendo-se completamente a altura dos barquinhos. Após alguns momentos este 

solidificará totalmente e os barquinhos tomarão o seu aspeto característico. 

Figura 20: Preenchimento dos barquinhos com ponto de açúcar e progressão do mesmo até ao produto final. 
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5. EMBALAGEM  

 

A operação de acondicionamento tem de ser efetuada de acordo com as boas práticas higio-sanitárias e 

comerciais, devendo a embalagem garantir a conservação das propriedades específicas do produto. 

Os Doces Conventuais de Amarante podem apresentar-se comercialmente em embalagens predefinidas e a 

granel, apenas no caso de a comercialização ser efetuada nos “Estabelecimentos do Produtor”. 

 

6. ROTULAGEM 

 

6.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

A rotulagem do Doces Conventuais de Amarante deverá obedecer ao estabelecido na legislação em vigor 

sobre rotulagem de géneros alimentícios (Regulamento nº 1169/2011 de 25 de outubro 2011 e Decreto-Lei 

nº 26/2016 de 9 de junho).  

As indicações obrigatórias da rotulagem devem ser inscritas em caracteres indeléveis, visíveis e legíveis, 

colocados num local em evidência, redigidas em português e em termos corretos, claros e precisos. 

Da rotulagem do Doces Conventuais de Amarante deve constar obrigatoriamente a marca de certificação e 

o logotipo comunitário, após decisão de registo, bem como o logotipo do Doces Conventuais de Amarante. 

Em caso algum, o nome ou a denominação social e morada do produtor podem ser substituídas pelo nome 

de qualquer outra entidade, ainda que se responsabilize pelo produto ou o comercialize. 

 

6.2 ROTULAGEM OBRIGATÓRIA NOS PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS 

Para além da marca de certificação, logotipo comunitário, nome e endereço do produtor, na rotulagem 

devem constar obrigatoriamente os seguintes pontos:  

 

Denominação de Venda: Doces Conventuais de Amarante - IGP – não pode ser acrescida de qualquer outra 

indicação ou menção, incluindo marcas de distribuidores ou outras.  

 

Lista de Ingredientes: devem estar descritos, por ordem decrescente de peso, todos os ingredientes que 

integram o produto em causa.  

Ingredientes ou auxiliares tecnológicos que provoquem alergia: farinha, ovos, amêndoas…  

 

Data limite de consumo: corresponde à data até à qual se considera que os Doces Conventuais de Amarante 

se encontram aptos para consumo, ou seja, que mantêm suas características físicas, organoléticas e 

microbiológicas específicas, em condições de conservação adequadas.  

 

Quantidade líquida: quantidade de produto contido na embalagem (grama ou quilograma).  
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Lote: código composto pela letra L seguida por conjunto de letras e ou números que será colocado em todos 

os conjuntos de um género alimentício produzido, fabricado ou acondicionado em circunstâncias idênticas 

(Regulamento (EU) n.º 178/2002).   

 

Condições especiais de conservação/utilização: indica os cuidados que devem ser tomados para evitar que 

os produtos sofram alterações durante o seu armazenamento (“Conservar em local fresco e seco em 

ambiente até 25ºC”, “Proteger do sol”).  

 

Declaração nutricional  

 

 

6.3 MARCA DE CERTIFICAÇÃO 

A certificação do produto Doces Conventuais de Amarante é concretizada através da aposição da marca de 

certificação em cada embalagem independentemente da sua apresentação comercial. 

 

Na marca de certificação constam obrigatoriamente as seguintes menções: 

• Doces Conventuais de Amarante - Indicação Geográfica Protegida; 

• Nome do OC (Organismo de Controlo e Certificação); 

• Número de série (etiqueta autocolante com holograma estampado, com número de série 

alfanumérico que permite rastrear o produto). 

 

 

6.4 ROTULAGEM OBRIGATÓRIA DO PRODUTO NÃO PRÉ-EMBALADO 

Os Doces Conventuais de Amarante podem ser comercializados, a granel ou avulso, em venda direta ao 

público como produto de confeitaria nos “Estabelecimentos do Produtor”, sendo considerado como produto 

não pré-embalado, de acordo com Decreto-Lei nº 26/2016 de 9 de junho.  

 

No caso das vendas a granel, no ato de venda, o produtor/comerciante deverá registar na 

embalagem/fornecer as seguintes informações:  

• Denominação do género alimentício; 

• Indicação de substâncias ou produtos suscetíveis de provocar alergias ou intolerâncias; 

• Condições de conservação; 

• Número de lote; 

• Data de validade; 

• Peso líquido; 

• Marca de certificação.  
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7. COMERCIALIZAÇÃO 

 

A reputação que gozam os Doces Conventuais de Amarante implica que seja assegurada a sua imagem junto 

do público consumidor e impedida a proliferação de imitações, o que determina a necessidade de medidas 

e cuidados excecionais na comercialização. Assim preconiza-se que a comercialização dos Doces Conventuais 

de Amarante seja restrita a estabelecimentos que cumpram efetivamente os requisitos presentes no caderno 

de especificações. Os Doces Conventuais de Amarante com certificação IGP poderão ser comercializados nos 

seguintes estabelecimentos:  

 

1. Estabelecimento do Produtor 

2. Estabelecimentos Autorizados 

 

 

7.1 ESTABELECIMENTOS DO PRODUTOR 

Os estabelecimentos do produtor correspondem a locais simultâneos de produção e venda direta ao 

consumidor. Para autorização de comercialização dos Doces Conventuais de Amarante estes locais devem: 

 

1. Possuir, em local destacado e de forma bem visível, placa com a menção “Estabelecimento Produtor 

de Doces Conventuais de Amarante - IGP”. Nesta placa deve constar também o logótipo da entidade 

gestora, bem como o número do produtor.  

 

2. Possuir expositor exclusivo para os Doces Conventuais de Amarante, embalados e rotulados de 

acordo com as informações descritas nos pontos 5 e 6 do presente caderno de especificações.  

 

 

7.2 ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS 

Os estabelecimentos autorizados correspondem a locais exclusivamente de venda. Estes locais devem 

cumprir as seguintes obrigações:  

 

1. Possuir, em local bem visível, uma placa com a menção de Estabelecimento Autorizado, onde deve 

constar: símbolo da entidade gestora, identificação do estabelecimento, logótipo dos Doces 

Conventuais de Amarante.  

 

2. Comercializar apenas Doces Conventuais de Amarante pré-embalados na origem ou à unidade 

dentro da caixa de origem, desde que se mantenha visível toda a informação da rotulagem.  
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8. ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A RELAÇÃO COM O MEIO GEOGRÁFICO 

 

8.1 ASPETOS HISTORICOS E SOCIOCULTURAIS 

 

 

S. Gonçalo de Amarante 

Tantos milagres fazeis 

Que são mais milagres vossos 

Estes doces e pasteis. 

 

 

8.1.1 Historial dos Doces Conventuais2 

“O conceito de «doçaria conventual» está ligado à divulgação do açúcar nas cozinhas monásticas a partir do 

último quartel do sec XV”. 

“Antes dessa época, as freiras faziam os seus doces sem a presença deste produto exótico, utilizando o mel 

como adoçante […]  Em Portugal, a plantação da cana-de-açúcar, e a massificação desta cultura na Ilha da 

Madeira aquando da colonização da mesma levou a mudanças na doçaria claustral”. 

“O açúcar permitia através dos vários pontos a que podia ser levado, à realização de novos doces onde 

entrava como ingrediente principal. A sua larga disponibilidade nas cozinhas conventuais […], conferiu-lhe o 

estatuto de produto com mais importância nas realizações doceiras”. 

“O homem pré-histórico apanhava grãos de cereais bravos tendo aprendido a triturá-los e a fariná-los 

grosseiramente com pedras, de forma a poder obter farinha. Quando a essa farinha juntou água e depois 

mel, deu início à longa história de bolos e doces que atravessou largos milénios da vida do homem”. 

“Os povos do Egipto, Turquia, Núbia, Síria, e Palestina entre 10.000 e 7.000 a.C. comiam bolos. A iconografia 

tumular egípcia ilustra a quantidade de bolos que eram comuns na vida de todos os dias, tanto dos faraós, 

sacerdotes e grandes dignitários, como também na vida de gentes de classes sociais inferiores”. 

“Cerca de 2.500 a.C. os egípcios dominavam a técnica de fazer bolos. Os assírios faziam os bolos com uma 

mistura de farinha, mel e ervas que coziam em recipientes de barro fechados hermeticamente. Encerravam-

nos na terra e cobriam-nos de brasas”. 

“Os primeiros bolos gregos foram cozidos em cinza e a partir da era de Péricles os pasteleiros gregos 

diversificaram as variedades que fabricavam assim como foram inventando novas formas de apresentação, 

ao mesmo tempo que decoravam os bolos com desenhos de diferente simbologia, alguns relacionados com 

datas e acontecimentos que se desejavam celebrar. Os gregos fizeram da pastelaria uma verdadeira arte e 

em Atenas, no século III eram conhecidas mais de 80 variedades de bolos”. 

                                                           
2  Saramago (1997) - Excertos 
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“Contrariamente aos gregos, os romanos só se interessaram pela pastelaria nos séculos VIII e VII a. C. No 

entanto Catão, o integrista, recomendava a oferta aos deuses de uma oblação – o libum- que era um bolo 

feito com uma libra de farinha, duas libras de queijo, e um ovo. No ano de 168 a. C., vários artistas pasteleiros 

gregos chegaram a Roma – os pistores-, e sob Augusto, cerca do ano 30 a.C. já havia 329 pasteleiros – 

padeiros em Roma”. 

“Os árabes foram grandes consumidores de bolos e doces, sendo celebres algumas realizações doceiras que 

perduraram no tempo, tendo sido eles os responsáveis pela primeira divulgação do açúcar. Os gregos e 

romanos já conheciam a cana sacarina mas não utilizavam o produto da sua extracção, ao qual chamavam 

sal Índico. Os árabes instalaram várias refinarias perto de Sevilha, Valença e Motrinos, onde se fabricava 

açúcar de três qualidades diferentes. Na cozinha só eram utilizadas as variedades melhores refinadas e foram 

estas que eles exportaram para todos os territórios debaixo do seu largo domínio”. 

“A doçaria árabe, utilizando o açúcar, o mel, as amêndoas e as nozes, deixou marcas profundas na dieta 

alimentar dos povos que dominou, como no território que é hoje Portugal, […]. Essa matriz foi génese de 

uma significativa quantidade de receitas de doçaria conventual que alguns séculos mais tarde viria a surgir 

de forma fulgurante”. 

 

 

8.1.2 Historial de Amarante e sua relação com os Doces Conventuais3  

Amarante teve provavelmente a sua origem nos povos primitivos que habitaram a serra da Aboboreira 

(habitada desde a Idade da Pedra), embora se desconheça exatamente o nome dos seus fundadores. 

Contudo, só começou a adquirir importância e visibilidade após a chegada de São Gonçalo (1187-1259), 

nascido em Tagilde, Guimarães, que aqui se fixou depois de peregrinar por Roma e Jerusalém. 

A este santo é atribuída a construção da velha ponte sobre o Rio Tâmega. Amarante torna-se alvo de 

peregrinações e a povoação foi crescendo. 

                                                           
3 http://www.maisportugal.com/cidade_inf.php?cid=36&id=200 

Figura 21: Aspeto atual do Convento e da Ponte de S. Gonçalo de Amarante. 
http://www.baixotamega.pt/imgcrop/uploads/geo_article/image/94/01_Amarante_
1_538_300.jpg 
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Já no Século XVI, D. João III ordena a construção do Mosteiro de São Gonçalo sobre a capela junto à ponte 

sobre o Rio Tâmega, onde segundo a tradição São Gonçalo terá vivido e foi sepultado. 

 

Em 1763, ocorre a derrocada da velha Ponte de São Gonçalo devido às cheias do Rio Tâmega. Nos anos 

seguintes foi reconstruída com o aspeto que ainda hoje apresenta. 

No início do Século XIX, Napoleão Bonaparte tenta invadir Portugal e sobre Amarante passaram também 

estas invasões francesas, sendo palco do heroico episódio da defesa da Ponte de Amarante que valeu ao 

General Silveira o título de Conde de Amarante. A própria vila de Amarante teve a honra de ser agraciada 

com o colar da Ordem Militar da Torre e Espada que reflete no seu brasão municipal. 

Após este episódio criam-se planos para a reconstrução da vila, pois os franceses tinham incendiado quase a 

totalidade das casas. 

O Convento de Santa Clara, poderá ter sido construído no século XIII, embora não haja qualquer referência 

documental à sua instituição. 

Conhece-se apenas uma carta de proteção dada por D. João I às clarissas em 1383, o que comprova que nesta 

data estava já plenamente estabelecido. 

Foi Incendiado a 18 de abril de 1809, na sequência das invasões napoleónicas. Foi reconstruído e a partir de 

então, o antigo convento passou a designar-se Casa da Cerca. 

Atualmente, o espaço da Casa da Cerca está adaptado a biblioteca e arquivo municipais de Amarante.  

A capela da Casa da Cerca está classificada como Monumento de Interesse Público desde dezembro de 1974. 

Nela podem-se distinguir as quatro alas, o espaço do claustro onde se ergueu um chafariz e a igreja com torre 

sineira. 
 

 

Figura 22: Restos da Capela do Convento de Santa Clara, Amarante. 
http://www.baixotamega.pt/imgcrop/uploads/geo_article/image/152/convento-santa-clara_2_1_538_300.jpg 
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A situação geográfica de Amarante condicionou a sua gastronomia. Por um lado, Amarante está situada entre 

o Minho e Trás- os-Montes, tendo a sua comida características de ambas as províncias.  Por outro lado, 

atravessava Amarante a estrada real entre o Porto e o interior Transmontano. Aí paravam, para retemperar 

forças, viajantes sujeitos a penosas viagens de liteira, diligência ou a cavalo “[…] Os ovos desempenham 

igualmente um papel importante na confeção da doçaria que vai bem com o vinho fino do Douro, produzido 

logo ali a sul. As gemas para os doces, as claras para a clarificação do vinho. A doçaria nasce conventual, mas 

as Invasões Francesas, obrigando à retirada das clarissas, precipitam a sua difusão pelas famílias da vila. Uma 

referência especial às pastelarias, que continuam a garantir a amarantinos e sobretudo a viajantes os 

deliciosos Papos-de-Anjo, Foguetes, Lérias e Brisas do Tâmega que rivalizam em fama (diz-se em Amarante) 

com o convento e a ponte”4.  

 

8.1.3 Os doces das monjas Clarissas e receituário dos Doces Conventuais de Amarante  

“A gastronomia é uma das atrações de Amarante. São famosos os doces conventuais feitos à base de ovos, 

nascidos da sabedoria culinária das antigas monjas Clarissas, ligadas ao Convento de Santa Clara. Papos de 

Anjo, Foguetes, Lérias e brisas do Tâmega são algumas das deliciosas especialidades açucaradas vendidas nas 

melhores pastelarias da cidade”5.  

Os Doces Conventuais de Amarante fazem parte do receituário de cozinheiras/os e doceiras/os com nome 

reconhecido nesta área. 

De seguida serão transcritos na integra as receitas dos Doces Conventuais de Amarante que constam nos 

livros: Doçaria dos Conventos de Portugal de Alfredo Saramago e Manuel Fialho e Cozinha Tradicional 

Portuguesa de Maria de Lurdes Modesto. 

 

 

1. Doçaria dos Conventos de Portugal 

 

 

Léria de Amarante 

Em   cerca de 300   gramas de   água morna amasse 1 quilo e 250   gramas de amêndoas raladas e 300 

gramas de farinha de trigo. Depois de estar tudo bem amassado, faça uns rolinhos envolvidos em farinha. 

Corte aos bocados e espalhe com as mãos. As Lérias vão ao forno num tabuleiro polvilhado com farinha. 

Depois de cozidas, passe-as por uma calda de açúcar em ponto de espadana e deixe secar e escorrer em 

cima de uma rede. 

 

                                                           
4 www.amarante.pt/turismo/index.php?op=mapa&pid=105&niv=n1&lang=pt 
5 www.vinhoverde.pt/rotasTematicas/files/pdf/24_mosteiro_SGoncalo.pdf 
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Foguetes de Amarante6
 

Leve 250 gramas de açúcar a ponto de pérola e junte 250 gramas de amêndoas raladas. Deixe esfriar a 

massa e junte 6 gemas de ovos. Leve novamente ao lume para as gemas cozerem. Coloque depois bocados 

desta massa sobre rectângulos de folhas de obreia molhadas com clara de ovo e enrole no sentido do 

comprimento, à maneira de Foguetes. Um dos topos fica aberto para se acabar de encher com a massa de 

ovos. Leve a forno forte durante o tempo suficiente para alourar as pontas. 

Depois de arrefecerem cubra-os com açúcar. 

 

Papos de Anjo7
 

Leve um quilo de açúcar a ponto de pérola e junte 250 gramas de amêndoa ralada. Deixe arrefecer e 

junte 24 gemas de ovos batidas. Leve novamente ao lume para que as gemas cozam. Deixe arrefecer 

completamente esta massa e, quando estiver fria, molde com as mãos umas pequenas porções e 

envolva-as em rodelas de obreia que deve dobrar ao meio. 

Disponha tudo num prato fundo e regue abundantemente com uma calda de açúcar em ponto de cabelo. 

 

 

2. Cozinha Tradicional Portuguesa 

 

Foguetes de Amarante 

250 g de açúcar, 125 g de amêndoa, 2 ovos inteiros +7 gemas, folhas de obreia (hóstia), 250 g de açúcar 

para a calda. 

Leva-se o açúcar ao lume com um pouco de água (1 dl mal medido) e deixa-se ferver até fazer ponto de 

espadana. 

Juntam-se as amêndoas peladas e raladas e deixa-se cozer até espessar. Retira-se do calor e depois de 

frio acondicionam-se os ovos. 

Mexe-se muito bem e leva-se o doce novamente a lume brando, mexendo só para cozer os ovos. 

Cortam-se as folhas de obreia em quadrados de 5,5 cm. Com um paninho molhado em água fria 

humedecem-se um a um os quadrados da obreia. À medida que se vão humedecendo, vão-se recheando 

com o preparado anterior bem frio e enrolando em forma de charuto. 

Levam-se ao forno, devendo os topos ficar virados para o lado do calor (fornos de gás). 

Depois de frios passam-se por uma calda de açúcar em ponto de pérola e deixam-se secar. 

                                                           
6 Esta receita pertence ao receituário do Convento de Santa Clara de Amarante.  
7 Esta receita pertence ao receituário do Convento de Santa Clara de Amarante.  
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Lérias8 

1 kg de amêndoas, 1 kg de açúcar escuro, 200 g de farinha, 2 dl de água, 500 g de açúcar pilé, farinha 

quanto baste para polvilhar. 

“Pelam-se” e ralam-se as amêndoas. Amorna-se a água e trabalha-se a amêndoa, o açúcar escuro e a 

farinha com água tépida até se obter uma massa homogénea. Molda-se a massa em rolo com a ajuda de 

um pouco de farinha e cortam-se às rodelas. Espalmam-se as rodelas de massa com a mão e colocam-se 

num tabuleiro polvilhado com farinha. Levam-se a cozer em forno brando. 

Leva-se o açúcar pilé ao lume com um copo de água até fazer ponto de espadana. 

 

 

8.1.4 Transmissão do saber fazer: registos e testemunhos de Antigas Confeitarias e Produtores9 

 

 

Bolos de S. Gonçalo 

Papos d’Anjo e bons pasteis 

Foguetes e Lérias finas: 

Só no Alcino dos Reis 

 

 

Ana Matias nasceu em 05-02-1844, casou em S. Gonçalo, às 7 horas da tarde do dia 22-04-1861, com 

dezassete anos dois meses e dezassete dias, com Manuel José Alves da Mota, nascido em 22-02-1827, com 

34 anos e dois meses10. 

Tiveram sete filhos: Raquel, nascida em 18-05-1862; Artur, nascido em 24-07-1864; Maria (Mariquinhas), 

nascida em 24-03-1876; José, nascido em 01-05-1871; Laura, nascida em 13-03-1876; Albano, nascido em 

29-02-1880; Custódia, nascida em 04-07-1882. 

Supõe-se que a Ana Matias teria sido dama de companhia de uma Senhora que vivia no antigo Convento de 

Santa Clara que lhe ensinou as receitas dos doces conventuais das Clarissas – Lérias, cavacas, pão-de-ló, 

galhofas, SS, rosquilhos..., que transmitiu às filhas Maria, Laura e Custódia. 

Mas o convento de Santa Clara, aquando da segunda invasão Francesa, em Abril de 1809, “ […] que ardeo de 

todo logo no primeiro dia que os Franceses entraraõ na villa […] tinha poucas freiras, as quais se tinhaõ 

                                                           
8 “Receita de Alcino dos Reis, autor desta célebre especialidade e a quem se deve a sua publicação neste Livro”.  
9 Dados fornecidos por Nuno Batista (filho da doceira Lai-Lai).  
10 Do documento A.D.P. cx 63, livro 1 baptizados, casamentos e óbitos 1860/1861.  
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retirado alguns dias antes do que elles entrassem no  Porto; estaõ no de Monchique: obtivesse licença para 

a sua reedificação […]”11. 

Conclui-se que a Ana Matias tivesse obtido as receitas de alguém que vivesse na casa reedificada depois da 

invasão Francesa. 

Marquinhas (Maria) a partir das receitas que lhe foram transmitidas, passou a fazer doces em casa que vendia 

na loja, no rés-do- chão, (hoje a Agência da E.D.P., na Rua 5 de Outubro). E tudo parece que esta terá 

explorado a Casa das Lérias, a que abaixo se faz referência. 

A Custódia fazia doce na casa onde vivia e que mandava em latas para as feiras. 

A Laura, ao casar com José Martins Branco, monta um estabelecimento de confeitaria e tabacaria, anterior 

ao ano de 1912. 

Existe um documento12 que refere a existência de uma confeitaria fundada em 1845 com o nome de “Casa 

das Lérias, de Maria Alves da Motta, 12 – Rua Teixeira de Vasconcelos – 16”, no qual se acrescenta “Nesta 

casa, a mais antiga de Amarante, encontram-se à venda todas as qualidades de doce e em especial as 

afamadas Lérias de Amarante, cavacas, galhofas, SS, pão-de-ló, etc.” 

E um outro documento, de 1909, refere a existência de uma confeitaria na Rua do Covêlo, (a das leandras?), 

onde hoje se situa o jardim Amadeu de Sousa Cardoso13. 

Em 1947, por ordem de antiguidade, havia em Amarante três confeitarias: Confeitaria da Ponte, (de Rodrigo 

Moreira Monteiro); Casa das Lérias, (de Alcino dos Reis) e Confeitaria Lai Lai. 

 

                                                           
11 História de Amarante, de 1814 do Padre Francisco de Azevedo Coelho de Magalhães, cap. X página 35.  
12 Ver panfleto da Casa das Lérias.  
13 Ver fotografia de Amarante de 1909.  

Figura 23: Antigo reclame da Casa das Lérias. 
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Figura 25: Publicidade à Confeitaria de Alcino dos Reis. 

Figura 24: Amarante, cheias de 1909. 
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9. ESTRUTURA DE CONTROLO 

 

O controlo e certificação dos Doces Conventuais de Amarante será efetuado pelo Organismo de Controlo e 

Certificação (OC) indigitado pela Entidade Gestora, que desenvolve a sua atividade de acordo com os 

pressupostos presentes no Caderno de Especificações dos Doces Conventuais de Amarante – Indicação 

Geográfica Protegida.  

 

A este OC caberá a responsabilidade de verificar o cumprimento do Caderno de Especificações dos Doces 

Conventuais de Amarante. 

 

O regime de controlo instituído é exercido ao longo de toda a fileira produtiva, sendo todas as embalagens 

comercializadas devidamente certificadas, pelo OC, pela oposição da Marca de Certificação.  

 

Desta Marca de Certificação constam, obrigatoriamente, as seguintes menções: 

• Doces Conventuais de Amarante - Indicação Geográfica Protegida; 

• Nome do Organismo de Controlo e Certificação; 

• N.º de registo.  
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Testemunho vivo 

Nuno Batista 

Ana Maria Carvalho (Confeitaria Lai Lai) 
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