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A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universida-
de do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e 
Pescas do Algarve receberam a 4ª edição das 24H 
AGRICULTURA SYNGENTA, a competição formativa 
mais aguardada do ano para os estudantes de Ciên-
cias Agrárias. As provas começaram às 8h de sábado 
(6 de Abril) e terminaram às 8h de domingo (7 de 
Abril), envolvendo perto de 150 alunos de 13 institui-
ções de ensino portuguesas e espanholas, que foram 
desafiados a pensar e experimentar o novo paradig-
ma da Economia Circular aplicada à Agricultura. 
 

 
As 24H AGRICULTURA SYNGENTA são um 
evento organizado sob orientação científi-
ca e pedagógica da Associação Portuguesa 
de Horticultura, em parceria com a IAAS 
Portugal - Associação Internacional de 
Estudantes de Agricultura e Ciências Rela-
cionadas e a SFORI, empresa de formação 
experiencial. 

Alunos concorrentes empenharam-se no 
decorrer de toda a prova. 

Pedro Valadas Monteiro—Diretor DRAP Algarve 



                                P Á G I N A  2  

Reunião sobre problemática dos furtos da 
produção agrícola no Algarve 

Decorreu no dia 4 de abril, na sede da DRAP 

ALGARVE, uma reunião sobre a problemática dos 

furtos de citrinos e alfarroba no Algarve e que 

envolveu os representantes das associações de 

produtores, a GNR e a ASAE, para além da própria 

DRAP ALGARVE.  

Em face da gravidade e elevado prejuízo económi-

co associado, particularmente ao nível da alfarro-

ba, abacates e citrinos, os intervenientes decidi-

ram pela necessidade de incremento da ação dis-

suasória/ fiscalizadora, assim como pela urgência 

de colmatar lacunas que têm obstaculizado a que 

as mesmas tenham consequências mais eficazes. 

O Ministério da Agricultura, Florestas e Desen-
volvimento Rural Regulamentou o Estatuto do 
Jovem Empresário Rural. Com vista a promo-
ver a instalação e a fixação de jovens empreen-
dedores em zonas rurais, a criação de emprego 
e a diversificação da base económica regional, 
contrariando o progressivo despovoamento do 
mundo rural, o abandono de terras e a ausên-
cia de preservação dos recursos naturais e do 
património cultural e natural, foi publicada a 
Portaria que regulamenta a atribuição do título 
de Jovem Empresário Rural (JER) e que define 
as zonas rurais para efeitos dessa mesma atri-
buição. O título pode ser concedido a pessoas 
singulares, entre os 18 e os 40 anos e a pes-
soas coletivas, constituídas como micro ou 
pequenas empresas, que exerçam ou preten-
dam iniciar uma atividade económica em zona 
rural. 

De acordo com a portaria, o pedido de reconheci-
mento de JER deve ser dirigido à Direção Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). O 
título é válido por três anos, podendo ser renovado 
se se mantiverem as respetivas condições de atri-
buição.(https://data.dre.pt/eli/port/143/2019/05/
14/p/dre/pt/html). 

O título de JER permite o acesso a um conjunto de 
medidas de discriminação positiva e de caráter 
facilitador. Entre as medidas de discriminação posi-
tiva, estão a abertura de concursos e de apoios 
específicos, majorações na atribuição de apoios e a 
criação de linhas de crédito e de benefícios fiscais 
específicos. No âmbito das medidas de carácter 
facilitador, o JER terá ainda acesso prioritário a ini-
ciativas de redes de estímulo e apoio ao empreen-
dedorismo, a centros de incubação e aceleração de 
empresas e a formação profissional específica.As 
zonas rurais onde poderão ser exercidas as ativida-
des económicas constam do anexo da portaria e 
correspondem às que estão definidas no Programa 
d e  D e s e n v o l v i m e n t o 
Rural.(PDR2020)(http://www.pdr-2020.pt/) 

Estatuto do Jovem Empresário Rural 
Regulamentado 

Reunião sobre  o furto de citrinos, abacates e alfar-

roba na Região do Algarve 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdata.dre.pt%2Feli%2Fport%2F143%2F2019%2F05%2F14%2Fp%2Fdre%2Fpt%2Fhtml%3Ffbclid%3DIwAR2gq2DnG2lWVEeFiDS525q0UCkp5iSFWKn0qm7LmmzychP_IXSRkuZ6Uu8&h=AT3gGnl9BJH1CSob2fDeh6X2TtE9s_vMo5-Nn6ZVgpwFYK4udIHyaPpP4F487twn2kPAf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdata.dre.pt%2Feli%2Fport%2F143%2F2019%2F05%2F14%2Fp%2Fdre%2Fpt%2Fhtml%3Ffbclid%3DIwAR2gq2DnG2lWVEeFiDS525q0UCkp5iSFWKn0qm7LmmzychP_IXSRkuZ6Uu8&h=AT3gGnl9BJH1CSob2fDeh6X2TtE9s_vMo5-Nn6ZVgpwFYK4udIHyaPpP4F487twn2kPAf
http://www.pdr-2020.pt/?fbclid=IwAR3jlCS00Pr6YnKgH7QE9it1yYNFLbj0E_T89Jd9AQ-DPrAVDm1lbAKoIgA


Curiosidades  

No âmbito do “Dia Internacional dos Monumentos e Sítios” e do “Plano de Salvaguarda da Dieta Mediterrâni-

ca” realizou-se no passado dia 18 de Abril, uma visita à Coleção de Fruteiras no Centro de Experimentação 

Agrária de Tavira (CEAT) sob a orientação dos Engenheiros António Marreiros, João Costa e Armindo Rosa. 

Esta ação subordinada ao tema “Património e Paisagem Rural” visou “o entendimento das zonas rurais 

enquanto paisagem, e da paisagem enquanto património” e foi acompanhada pelos Técnicos da DRAP Algar-

ve profundos conhecedores destas realidades.  

A Coleção de Fruteiras existente no CEAT resulta do trabalho desenvolvido pela Direção Regional de Agricul-

tura e Pescas do Algarve, entre 2011 e 2015, no seguimento de dois projetos apoiados pelo Programa de 

Desenvolvimento Rural (Proder): o projeto FRUTALG intitulado “Prospeção, Recolha, Conservação e Caracteri-

zação de Variedades Tradicionais de Fruteiras Algarvias com interesse para a Agricultura Portuguesa” e o pro-

jeto Sulcastas denominado “Prospeção e Caracterização da Variabilidade Genética de Castas de Videiras 

Autóctones nas Regiões do Alentejo e Algarve”. 
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Dia Internacional dos Monumentos e Sítios e do “Plano de 
Salvaguarda da Dieta Mediterrânica” 

João Costa e Armindo Rosa António Marreiros 

Fonte: O Observador—CETELEM 2019 

CEAT 
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FARNAUTICA 

A União de Freguesias de Faro realizou 

nos passados dias 3, 4 e 5 de maio 

mais um evento relacionado com o 

mar e as atividades marítimas. Foram 

muitas as entidades a marcar presença 

assim como algumas empresas priva-

das ligadas ao setor do mar. 

Para além do lazer e dos desportos 

náuticos a componente ambiental e 

das pescas satisfez a curiosidade e o 

interesse dos inúmeros visitantes. 

 A Drap Algarve não podia deixar de 

participar, esclarecendo todos os que 

nos visitaram sobre as medidas de 

apoio - MAR 2020 - e sobre as campa-

nhas de defesa ambiental e da recicla-

gem dos plásticos que poluem os nos-

sos oceanos.  

Foi um enorme êxito e o stand da Drap 

Algarve assume-se como sendo já uma 

referência neste certame ligado ao 

mundo do mar e das atividades maríti-

mas. 

Stand DRAP Algarve 



DIA DA EUROPA - Olhão 

A DRAP Algarve esteve representada no dia 9 de maio na come-
moração do Dia da Europa realizada em Olhão. Este dia visou 
celebrar o projeto comum a mais de 500 milhões de pessoas, 
que tão importante tem sido para a manutenção da paz, coesão 
e desenvolvimento socioeconómico.  

Presidente da CCDR Faro—Francisco Serra; Presi-
dente da Câmara Municipal de Olhão—António 
Miguel Pina;  Presidente do IPDJ Algarve—Custódio 
Moreno; Diretor Regional de Agricultura e Pescas 
do Algarve—Pedro Valadas Monteiro e o Vice 
Presidente da CCDR  Faro—Nuno Marques 

O chip de identificação em gatos vai passar a ser obrigatório - tal como já acontece com os cães.  

Caso o dono se recuse a aplicar o chip, a medida - que consta num projeto de decreto-lei redigido pelo 
Ministério da Agricultura que prevê a aplicação de multas. Se o dono for particular as multas variam 
entre os 50 e 3.740 euros. Em casos de empresas, a multa pode atingir os 44.890 euros.  

Segundo o jornal Público, os donos têm agora até 2021 para aplicar o chip aos gatos. O objetivo desta 
medida é acabar com o abandono de animais, aumentando a segurança e saúde pública. 

Aplicação de Chip em Gatos 
passa a ser obrigatório até 2021 

Luís Sabbo  
Frutas do Algarve, Lda. 

A DRAP Algarve visitou a empresa Luís 

Sabbo - Frutas do Algarve, Lda. que 

explora em Tavira uma área de 130 ha de 

pomares de fruteiras com destaque para 

diospireiros e romãzeiras. Esta empresa, 

como muitas outras existentes na região 

é um exemplo de inovação contínua e 

crescimento sustentado, do melhor que 

se faz a nível regional e nacional. 

Momento solene do hastear das Bandeiras  
Diretor Regional e o Diretor Adjunto com a  
representante das Frutas do Algarve, Lda. 
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Dia Mundial da Criança - Faro 

 
A DRAP Algarve assinalou presença habitual 
nas comemorações do Dia Mundial da Crian-
ça, distribuindo sumo de laranja natural pro-
venientes de Laranjas do Algarve. 
Estas laranjas, fonte de vitamina C, são pro-
venientes da FRUSOAL e da CACIAL, que em 
parceria com a DRAP Algarve possibilitam 
aos inúmeros visitantes mais jovens compro-
var o sabor único e característico das laran-
jas do Algarve! 
Como já é tradição foi um enorme sucesso o 
Stand da DRAP Algarve.  

Stand da DRAP Algarve 

Parceria da DRAP Algarve  com a FRUSOAL e a 
CACIAL—Frutas do Algarve 
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Produção Biológica na DRAP Algarve 

A DRAP Algarve recebeu, no seu Centro de Experi-
mentação Hortofrutícola do Patacão, no passado dia 
31 de maio, um grupo de visitantes que participou na 
sessão “Modo de Produção Biológico (Boas Práticas 
Agrícolas e Rentabilização da Exploração Agrícola)”, 
organizada pela associação In Loco. O grupo que visi-
tou o ensaio de citrinos em modo de produção bioló-
gica foi acompanhado pelos técnicos da DRAP Algarve 
António Marreiros, Eugénia Neto e José Carlos Tomás. 
Os participantes mostraram-se agradados com o que 
puderam ver e pela troca de informações técnicas. 
Estas sessões de informação em contexto real de pro-
dução são apreciadas pelos participantes não só pela 
troca de experiências culturais como também pela 
capacidade de possibilitar a partilha de boas práticas 
agrícolas desenvolvidas. 

Comemorações do Dia do Pescador - 31 de maio  

 
Também no passado dia 31 de maio prestou-se uma justa e merecida homenagem a todos os pescadores 
que retiram do Mar o seu sustento. Numa altura em que são muitos e significativos os desafios que se 
colocam ao setor das Pescas, o Dia do Pescador comemorado em Olhão enalteceu, todos aqueles que 
escolheram uma das mais nobres e mais difíceis profissões, o de ser Pescador. 

O Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Olhão  
encheu-se para homena-
gear os Pescadores Olha-
nenses, contando com a 
presença do Diretor Regio-
nal da DRAP Algarve—
Pedro Valadas Monteiro. 

 Diretor de Serviços de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural, José 
Carlos Tomás e os técnicos da DRAP Algarve,  em foto de grupo  com 

os visitantes à coleção de citrinos da DRAP Algarve  - Patacão 
José Carlos Tomás e António Marreiros 
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Ordem dos Engenheiros visitou o Centro de Experimentação 
Agrária de Tavira - CEAT 

No dia 1 de junho a delegação distrital da Ordem dos Enge-
nheiros, visitou o  Centro de Experimentação Agrária de 
Tavira da DRAP Algarve. O grupo de  visitantes pode conhe-
cer as coleções de fruteiras e a coleção ampelográfica, 
acompanhados pelos técnicos João Costa e  António Marrei-
ros, profundos conhecedores destas matérias. Estes dois 
excelentes anfitriões puderam conduzir a visita, explicando 
minuciosamente o propósito destas coleções e o objetivo de 
preservar este património fundamental às gerações futuras. 

Medronhito Caldeirão 
Em plena Serra Algarvia a DRAP 
Algarve visitou um projeto empresa-
rial assente num dos ex-
libris da nossa flora autóc-
tone e simultaneamente 
uma das produções com 
maior potencial para esta 
extensa área do Algarve: o 
Medronheiro. Perto de 200 
ha de medronheiros, entre 
plantações novas e ordena-
das e recuperação de plan-
tas de regeneração natural, são a 
matéria-prima para a transformação 
posterior em aguardente de medro-
nho a ser comercializada sob a mar-
ca “Medronhito do Caldeirão”, 
sediada na Cortelha (Loulé). Um 
exemplo de Empreendorismo e resi-
dência no interior tantas vezes 
esquecido, em prol de um Algarve 
mais coeso e sustentável. 
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João Costa, António Marreiros e visitantes da Ordem dos Engenheiros 

Pedro Monteiro e Ezequiel Pinho na Zona de 
Produção 



 

Entrega de Certificados a Sapadores Florestais do Algarve 

A DRAP Algarve associou-se à cerimónia de entrega de certificados de formação profissional a 
Sapadores florestais de vários concelhos do Algarve, ação organizada pelo IEFP e ICNF. Um mereci-
do reconhecimento a quem zela pela segurança de pessoas e bens, na 1.ª linha da prevenção e 
combate inicial aos incêndios florestais . 

O ICNF, I.P., juntamente com a Autoridade de Gestão PDR 2020, promoveu uma Sessão de divulgação 
da Operação 8.1.3 - Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos, que se realizou, na DRAP Algarve, 
no Patacão (Faro). O período para apresentação de candidaturas à Operação 8.1.3 - Prevenção da Flo-
resta contra Agentes Bióticos decorreu de dia 10 de abril a 28 de junho de 2019. Estas sessões visam 
apresentar a estratégia de prevenção e controlo de pragas florestais que se pretende promover com 
o apoio, os procedimentos relativos à formalização das candidaturas e as principais ações de preven-
ção e controlo previstas no anúncio. Pretende-se que proporcionem um espaço para debate e escla-
recimento de dúvidas. Destinam-se a todos os potenciais beneficiários, nomeadamente Organização 
de Produtores Florestais, Câmaras Municipais, entidades gestoras de Zonas de Intervenção Florestais, 
entidades gestoras de áreas agrupadas e outras entidades e proprietários que pretendam apresentar 
candidaturas. 

Prevenção da Floresta contra Agentes Bióticos 
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Visita da Ministra do Mar ao Centro do Ramalhete 

Durante a visita da Ministra do Mar ao Centro do 
Ramalhete, no Algarve a DRAP Algarve teve a oportu-
nidade de acompanhar os trabalhos em curso de 
vários projetos de investigação em execução por par-
te da UALG com financiamento ao abrigo do Progra-
ma Operacional MAR2020, cuja gestão a nível regio-
nal é assegurada pela DRAP Algarve. A reprodução e 
crescimento em cativeiro de cavalos marinhos, cho-
cos e linguados,  constituem oportunidades para 
futuros projetos de recuperação de habitats e de 
aquacultura comercial.  

A DRAP Algarve marcou presença na cerimónia de inauguração das novas instalações do Subdes-
tacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana de Quarteira. Uma excelente infraestrutu-
ra que dignifica a GNR e o importante papel que esta força de segurança desempenha na socie-
dade portuguesa e no Mundo Rural. 

Novas instalações da GNR—Quarteira 

Presença das entidades oficiais convidadas para a 
inauguração das novas instalações da GNR Quarteira 
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Visita de dirigentes angolanos 

A DRAP Algarve recebeu a 
visita de um grupo de altos 
dirigentes dos municípios de 
Moçâmedes e Tômbua da 
província do Namibe, sul de 
Angola, que estiveram em 
Portugal num quadro da coo-
peração com o município de 
Olhão.  

 

No Centro de Experimenta-
ção Hortofrutícola do Pata-
cão tiveram oportunidade de 
conhecer a atividade desen-
volvida no banco de germo-
plasma e a coleção de varie-
dades, assim como nos 
ensaios de citrinos em modo 
de produção biológico.  

 

A visita contou com a presen-
ça do Presidente da Câmara 
de Olhão, António Miguel 
Pina, com o Diretor Regional 
de Agricultura e Pescas do 
Algarve, Pedro Valadas Mon-
teiro e do Diretor de Serviços 
de Desenvolvimento Agroali-
mentar e Rural, José Carlos 
Tomás. 
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SABIA QUE … 

A doença de Alzheimer é uma das principais formas de demência na população 
idosa e que pode ser evitada ou retardada adotando uma alimentação saudável 
rica em frutos. Qual o seu favorito?  

Há sete frutas amigas para prevenir e tratar Alzheimer 

Framboesa 

Cereja Romã Mirtilo Morango Physalis Bagas de Goji 



FATACIL—Nomeada 

A Fatacil – Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e 
Indústria de Lagoa, que este ano comemora o seu 40º aniversá-
rio, venceu o Prémio Cinco Estrelas Regiões 2019. O evento de 
Lagoa foi considerado o melhor do distrito de Faro na categoria 
“Festas, Feiras e Romarias”.  

A Fatacil integra assim, durante este ano, o grupo restrito de 
marcas selecionadas pelo Prémio Cinco Estrelas Regiões, que se 
destacam “pela sua excelência e elevado nível de satisfação glo-
bal junto dos consumidores, contribuindo para a promoção da 
região onde está inserida”.  

A DRAP Algarve é um parceiro há 
40 anos na FATACIL, com 
o espaço “AMAR A TERRA” a dina-
mizar o setor primário na região do 
Algarve. 

Visita da Gestora do PDR 2020 à Organização de Produtores  
MADREFRUTA 

A DRAP Algarve acompanhou a visita da Gestora do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020 a 

projetos de investimento em curso no Algarve, cuja gestão a nível regional está a cargo da DRAP Algar-

ve. Estas visitas possibilitaram testemunhar os investimentos apoiados ao nível de uma Organização de 

Produtores - Madrefruta - que concentra a produção oriunda de 150 ha de estufas, representando um 

volume de negócios superior a 30 Milhões Euros, e de um dos seus produtores associados (Agrivabe) 

que produz pequenos frutos (framboesa e amora) e que se está a expandir para o abacate. 
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Framboesas devidamente embalados 
prontas para Exportação 

Diretor Regional reunido com a Gestora do 
PDR 2020  Gabriela Freitas 

Divisão de Investimento da 

DRAP Algarve 

Visita da DRAP Algarve às unidades Industriais no Âmbito do PDR 2020 



Realizou-se na Associação Empresarial da 
Região do Algarve - NERA, em Loulé, no dia 
26 de Junho o Balanço da Campanha dos 
Citrinos, evento coorganizado pelo COTHN 
e pela AlgarOrange a que a DRAP Algarve se 
associou. Foi  uma oportunidade para refle-
tir sobre a campanha, o estado atual do 
setor citrícola regional e perspectivar os 
desafios futuros, onde o impacte das altera-
ções climáticas, a premência das questões 
fitossanitárias e a necessidade de prosse-
guir o incremento tecnológico, nomeada-
mente na rega de precisão, como via para 
uma produção cada vez mais competitiva e 
sustentável do ponto de vista ambiental. 

Balanço da Campanha dos Citrinos 
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Diário da República  

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

Despacho n.º 5482/2019 - Diário da República n.º 109/2019, Série II de 2019-06-06 - Determina que a Inspeção-
Geral de Finanças, autoridade de auditoria do Portugal 2020, é o organismo de auditoria independente res-
ponsável pela elaboração do parecer que acompanha o relatório sobre a execução da contribuição financeira 
do Fundo de Solidariedade da União Europeia, relativo aos incêndios ocorridos em Portugal continental 
entre junho e outubro de 2017 | Finanças e Planeamento - Gabinetes do Ministro das Finanças e da Secretá-
ria de Estado do Desenvolvimento Regional 

Portaria n.º 182/2019 - Diário da República n.º 111/2019, Série I de 2019-06-11 - Regula o regime excecional apli-
cável à apresentação dos pedidos de pagamento relativos a despesas pagas, em numerário, pelos beneficiá-
rios aos seus fornecedores no âmbito do PDR2020 | Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

Despacho n.º 5608/2019 - Diário da República n.º 112/2019, Série II de 2019-06-12 - Plano de ação para a pre-
venção da peste suína africana 2019-2021 | Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Gabinete do 
Ministro 

Resolução da Assembleia da República n.º 80/2019 - Diário da República n.º 115/2019, Série I de 2019-06-18 - 
Recomenda ao Governo que proceda à elaboração de um plano nacional de controlo e erradicação florestais 
das espécies invasoras nas áreas protegidas | Assembleia da República 

Despacho n.º 5804/2019 - Diário da República n.º 117/2019, Série II de 2019-06-21 - Determina a prorrogação do 
prazo, até 31 de julho de 2019, para apresentação do balanço da aplicação dos instrumentos de gestão de riscos 
decorrentes de fenómenos climáticos adversos em Portugal, na vertente seguro de colheitas, a que se refere a 
1.ª parte do n.º 1 do Despacho n.º 12263/2018, de 5 de dezembro | Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 
Rural - Gabinete do Ministro 

Legislação 

Diretor Regional da DRAP Algave—Pedro Valadas 
Monteiro 

https://dre.pt/application/file/a/122523787
https://dre.pt/application/file/a/122538810
https://dre.pt/application/file/a/122543577
https://dre.pt/application/file/a/122607324
https://dre.pt/application/file/a/122631548


 Ingredientes 
700 gr bifes de Atum 

2 cebolas médias 

1 pimento verde 

1 pimento vermelho 

Azeite 

1 tomate 

3 dentes de alho 

1 folha de louro 100 ml de vinho branco 

Sal e pimenta q.b. e sumo de limão 

Bifes de Atum à Algarvia 

1. Comece por temperar os bifes  de ambos os lados com sal, pimenta e sumo de limão e reser-
ve. 
2. Corte em rodelas grossas as cebolas, pique os dentes de alho e o tomate e corte em tiras os 
pimentos. Numa frigideira larga e funda regue generosamente com azeite.  
3. Comece por adicionar a folha de louro,  a cebola e o alho e deixe refogar. 
4. Junte o tomate picado e as tiras de pimento e deixe cozinhar 1 ou 2 minutos. 
 
Coloque então os bifes de atum na frigideira e deixe fritar cerca de 3 minutos de cada lado. Adi-
cione finalmente o vinho branco e deixe cozinhar até apurar o molho. 

Acompanhe com batata cozida ou puré de batata ou simplesmente com pão torrado para o 
molho delicioso. 

Caracóis à Algarvia 

Lavam-se os caracóis em várias águas com sal, esfregando-os. Os caracóis 
estão prontos quando na água não houver sinais de visco. 
Introduzem-se os caracóis numa panela com água fria abundante e 
levam-se ao lume, inicialmente fraco e aumentando progressivamente o 
calor para que os caracóis deitem a cabeça de fora. À água junta-se sal 
grosso, e quando os caracóis estiverem praticamente cozidos adicionam-
se os paus de orégãos. As folhas dos orégãos não devem fazer parte des-
te tempero porque transmitem aos caracóis um sabor amargo que não é 
apreciado no Algarve. 
Os caracóis cozem durante meia hora ou, no máximo, 40 minutos. 
Comem-se bem quentes, tirando-os das conchas com um alfinete. Há 
quem junte um pouco de pimenta ou de malagueta. 

São geralmente comidos nas noites quentes de Verão ao ar livre. 

 

Ingredientes 

2 l de caracóis  

Alguns dentes de 
alho inteiros esma-
gados  

orégãos  

1 malagueta peque-
na sal  

poejo   
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https://www.receitasemenus.net/receitas-culinaria/molhos-temperos/azeite-temperado/
https://www.receitasemenus.net/receitas-culinaria/molhos-temperos/molhos/
https://www.receitasemenus.net/pure-batata/
https://www.receitasemenus.net/receitas-culinaria/pastelaria-padaria/

