ACTA CAPÍTULO GERAL
Às 09H30 do dia 07 de Julho de 2018, no auditório do Templo da Poesia (Parque dos Poetas) em Oeiras,
decorreu a assembleia geral da Confraria de Enófilos do Vinho de Carcavelos. ----------------------------------Na impossibilidade do Mestre Conselheiro (Confrade Miguel Pinto Luz) estar presente por motivos
profissionais o Grão Mestre, Miguel Mota Paulino deu as boas vindas aos presentes, e abriu a sessão,
dando
conhecimento
da
ordem
de
trabalhos
que
era
a
seguinte:
-------------------------------------------------Ponto Primeiro: Relatório de Actividades e Contas relativo ao ano
de 2017; ponto de situação---------------Ponto Segundo: Admissão, sob proposta da Cúria Báquica, de
Confrades Irmãos e de Mérito, no XV Capítulo Geral - art. 13º nºs 8 e 9 dos Estatutos.
--------------------------------------------------------------------------Ponto Terceiro: Informação quanto às situações
de Confrades com joia e quotas em atraso- alínea c) do nº 2 do art. 2º dos
Estatutos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto
Quarto:
Informação sobre actividades mais relevantes da Confraria no 1º semestre de 2018. -------Ponto Quinto:
Outros assuntos de interesse geral. ------------------------------------------------------------------------De seguida o
Grão Mestre passou a palavra à Secretária-Geral da Confraria a qual, sobre o primeiro ponto da Ordem
de Trabalhos, afirmou que, em virtude da Confraria se debater, neste momento, com a ausência do seu
técnico de contas, não se torna possível apresentar, de forma completa, como se pretendia e como é
usual fazer, o relatório de actividades desenvolvidas. Na verdade a reiterada falta de resposta daquele
técnico a assuntos de carácter urgente que lhe têm sido colocados, determinou ter-se deliberado pela
rescisão do contrato de prestação de serviços que a confraria celebrara com o mesmo. Assim sendo,
Maria de Lurdes Vaz apresentou apenas os elementos já disponíveis, ou seja, foi apresentado o relatório
de actividades até Outubro de 2017 (em anexo) tendo procedido a alguns esclarecimentos sobre o
mesmo.----------------------------------------------------------------------------------------------- Os membros presentes
aprovaram por unanimidade o citado relatório de actividades desenvolvidas até Outubro de 2017, sendo
que, em próxima oportunidade e mal esteja regularizada a situação, ser-lhes-á apresentada, para
análise, tudo aquilo que não foi agora possível expor. ------------------------------------------Relativamente ao
ponto segundo da Ordem de Trabalhos, a saber: Admissão, sob proposta da Cúria Báquica, de
individualidades a convidar para aderir, foram admitidos - por unanimidade dos presentes - como
Confrades de Mérito e como Confrades Irmãos, em conformidade com o disposto no Artigo 13º nºs 8 e 9
dos
Estatutos,
respectivamente:
-----------------------------------------------------------------------------------CONFRADES DE MÉRITO: Casa Manoel
Boullosa (Quinta dos Pesos); Colegiada de Nossa Senhora d' Anunciação da Lourinhã; Colégio Militar;
Federação das Confrarias Báquicas de Portugal; José Manuel Nogueira (Maestro); Lourinius; Nicolay
Lalov (Maestro); Sociedade Recreativa e Musical de Carcavelos; União das Freguesias de Carcavelos e
Parede. -------------------------------------------------------------------------CONFRADES IRMÃOS: Carlos Alberto
Agra (Security Manager); Domingos Leitão (Técnico Sup. CMO); José Ferreira de Matos (Empresário I
Ex-Vereador na CMO);Pedro Manuel Freire Patacho (Prof. Universitário e Vereador na CMO); Pedro
Santos (Agente Turismo); Romeu Oliveira (Técnico Sup. CMO); Teresa Maria da Silva Pais Zambujo
(Ex-Presidente da Câmara Municipal de Oeiras); Tiago Roquette Monte Pereira (Oficina Real I
Empresário) e Victor Manuel Pinho (Jurista). ----------------------------------------Sobre o Ponto Terceiro da
O.T. (Informação quanto às situações de Confrades com joia e quotas em atraso- alínea c) do nº 2 do art.
2º dos Estatutos) foi dito pelo Chanceler da Confraria que havia cumprida a deliberação tomada na
assembleia geral de 29 de Novembro de 2017 onde, relativamente à falta de pagamentos de
quotizações – e de algumas jóias – fora proposta a perda imediata da qualidade de confrades para os
cerca de 12 (doze) confrades que nunca pagaram qualquer quota e jóia, bem como a fixação de um
prazo de 30 dias para os cerca de 30 (trinta) confrades cujas dívidas têm mais de 2 (dois) anos
manifestarem se desejavam ou não, permanecer como Confrades, pagando as respectivas dívidas nesse
prazo. Não o fazendo seriam também excluídos da Confraria. Por último, nessa altura, foi igualmente
fixado um prazo de 60 dias para os demais confrades liquidarem as respectivas dívidas, sendo que
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alguns apenas têm por liquidar a quota de 2017. Ora, Manuel Machado informou os presentes, que
foram contactados - via correio electrónico - todos os confrades que se encontravam dentro das
situações antes assinaladas, sendo que foram excluídos da Confraria 14 (catorze) confrades. Por outro
lado, todos os demais regularizaram totalmente a sua situação para com a confraria, ou acordaram com
a mesma um plano de pagamentos que estão a cumprir. Mais acrescentou Manuel Machado que, neste
momento a Confraria tem 95 confrades. Com os 9 (nove) que vão entrar no XIV Capítulo o corpo social
da Confraria passará a ser composto por 104 confrades e confreiras. ----------------Entrados no ponto
seguinte da ordem de Trabalhos, maria de Lurdes Vaz enumerou todas as principais actividades/eventos
onde a Confraria marcou presença ao longo do 1º semestre de 2018: -------------------Começou por referir
que a Confraria esteve recentemente (dias 22 a 24 de junho) na IX Mostra Gastronómica, no Centro
Histórico de Paço de Arcos. -------------------------------------------------------------------Dinamizou também o
stand da Rota dos Vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares no "Lagoa Wine Show" que decorreu de 29 de
junho a 1 de julho de 2018, em Lagoa, Algarve.----No dia 27 de Junho esteve a promover os seus vinhos
no Sunset no Rooftop do Hotel Mundial em Lisboa. ------------------------------------Ainda no mês de Junho a
Confraria iniciou a promoção do “Carcavelos” no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, estabelecido que foi,
com Federação das Confrarias Báquicas de Portugal um protocolo de colaboração para esse
efeito.----------------------------------------------------------------------------------------------------Também
em
colaboração com a Rota dos Vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares, a Confraria participou na 2ª edição
do Motor Vintage realizado no Campo Pequeno nos passados dias 23 e 24 de Junho.----------Na
qualidade de convidada participou, na 2ª edição do Wine Summit que teve lugar Centro de Congressos
do Estoril entre 20 e 22 de junho, tendo a oportunidade de ouvir excelentes conferencistas a abordarem
temas actualíssimos, naquele que porventura será o melhor evento do género jamais realizado em
Portugal. 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Nos dias 19,
20 e 21 de Junho, em Lisboa, na Praça da Figueira foi a vez da Confraria estar presente numa
organização da Associação da Baixa Pombalina intitulada Mercado de Queijos e Vinhos. -------------Antes,
nos dias 10 e 11 de Junho e sob égide da Federação das Confrarias Báquicas de Portugal, os vinhos de
Carcavelos foram apresentados em Copenhaga, a convite do Sr. Embaixador de Portugal na Dinamarca,
Dr. Rui Macieira.----------------------------------------------------------------------------------------------------.De 31 de
maio a 3 de junho - Tiago Correia - enólogo desta Confraria integrou o júri do concurso “La Selezione del
Sindaco 2018” que decorreu em Canelli, Itália. ----------------------------------------------------------A Confraria
do Vinho de Carcavelos esteve também presente no Capítulo da Confraria da Sopa do Vidreiro, que
decorreu no passado dia 16 de junho, na Marinha Grande assim como dinamizou um "Carcavelos de
Honra" no lançamento do livro "Catherine of Braganza" de Isabel Stilwell, que teve lugar no dia 22 de
maio, na Casa de Santa Maria, em Cascais. ----------------------------------------------------------------Também no
mês de maio, de 11 a 13, e à semelhança do que tem ocorrido em anos anteriores, a Confraria marcou
presença no “Há Prova em Oeiras”. -------------------------------------------------------------------Na segunda-feira
feira, dia 30 de Abril, representada pelo seu Grão Mestre, Miguel Mota Paulino, e ainda pelos confrades:
Lurdes Vaz, Sara Duarte, António Major, Tiago Correia e Manuel Machado, a Confraria esteve presente
no Cartaxo, na gala comemorativa do 11° aniversário da Associação dos Municípios Portugueses do
Vinho. --------------------------------------------------------------------------------------------Presença também da
Confraria do Vinho de Carcavelos no “Peixe em Lisboa” realizado em Lisboa, no Pavilhão Carlos Lopes,
de 5 a 15 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------Por outro lado, cinco
seus confrades – Glória Reino, Isabel Feio, Lurdes Vaz, Fernando Mesquita e Manuel Machado –
assistiram no Sábado, dia 21 de Abril, na Sociedade Recreativa e Musical de Carcavelos, ao lançamento
de um CD desta Banda, onde consta a interpretação do Hino do Vinho generoso de Carcavelos da
autoria do Maestro José Manuel Nogueira. ---------------------------------------------Apenas na qualidade de
visitante, a Confraria esteve no evento “Vinhos em cena” realizado nos dias 23 a 25 de Março no Teatro
Tivoli BBVA. -------------------------------------------------------------------------------------------Em 2 de março a
Confraria esteve presente em Manchester, numa prova de vinhos portugueses organizada pelo
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Consulado Geral de Portugal em Manchester, pelo AICEP e pela Quinta da Boeira. --------Por outro lado,
e com a organização da Confraria do Arinto de Bucelas, realizou-se, em Bucelas, nos dias 23, 24 e 25 de
Fevereiro, o VIII Encontro do CEUCO cuja finalidade é reforçar a união entre as Confrarias
CEUCO-Portugal, como forma de valorização da cozinha tradicional portuguesa. A Confraria do Vinho de
Carcavelos
marcou
igualmente
presença
neste
acontecimento.
------------------------------------------------------Muito bem representada pelos confrades – Glória Reino e
Fernando Mesquita – a Confraria do Vinho de Carcavelos esteve presente no IX Capítulo da Confraria do
Bucho Raiano que teve lugar no passado sábado, dia 10 de Fevereiro, no Sabugal e no Casteleiro.
----------------------------------------------------------------A 14 de fevereiro, Confraria do Vinho de Carcavelos
associou-se ao Lawrence’s Hotel na programação do jantar do Dia de São Valentim. A ementa
considerou um cálice de Vinho de Carcavelos “Villa Oeiras”, degustado com um pastel de Vinho de
Carcavelos. -----------------------------------------------------------------------De 9 a 11 de fevereiro participou na 4a
edição de VINHOS NO PÁTIO um evento promovido pela Entidade Regional de Turismo da Região de
Lisboa e pelas Comissões Vitivinícolas das Regiões (CVR) de Lisboa e da Península de Setúbal, com
produção da EV-Essência do Vinho.-----------------------------------------Relativamente ao Ponto Quinto da
O.T. não houve qualquer matéria a registar. ---------------------------------Nada mais havendo a tratar, o
Confrade Grão-Mestre e o 1º tabelião agradeceram a presença de todos tendo a presente sessão sido
encerrada às dez horas e quinze minutos, tendo sido lavrada a presente acta, que achada conforme, vai
ser assinada pelo Grão-Mestre, pela Secretária-Geral e por mim, Chanceler, que a secretariei.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Grão-Mestre, Miguel Mota
Paulino -------------------------------------------------------------------------------------------A Secretária Geral, Maria de
Lurdes Vaz: ------------------------------------------------------------------------------------O Chanceler, Manuel
Machado: ------------------------------------------------------------------------------------------------
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