
— QUINTO CAPÍTULO 

CERIMÓNIA 
DE ENTRONIZAÇÃO
VALONGO · 4 DE JUNHO DE 2022

Valongo com seu afã
De gente fervorosa,

Expõe logo p’la manhã
A regueifa mais gostosa,

Os biscoitos e o pão,
Seu orgulho profundo;
Por serem por tradição

Afamados em todo o mundo!!

Tendo os cereais, a mó
Faz deles o melhor pó:
Farinha p’ra iguarias

Delícias dos nossos dias!...

Os moinhos de água e vento
São para conservar,

P’ra que este tão bom sustento
Se possa confecionar
Arte e Cultura, afinal
A Confraria encerra,

Tornando assim triunfal
O nome desta linda terra

Ante os olhos de Portugal!

…. de Portugal
…. de Portugal

HINO DA CONFRARIA DO PÃO, 
DA REGUEIFA E DO BISCOITO

 DE VALONGO

www.confrariadevalongo.com

www.facebook.com/Confraria-do-Pao-da-Regueifa-e-do-
-Biscoito-de-Valongo

geral@confrariadevalongo.com

❖❖❖

PROGRAMA

APOIO 

❖
14h30
Receção das Confrarias na escadaria dos 
Paços do Concelho e Verde de Honra

15h00
Apontamento Musical

15h30
Formação do desfile em direção à Igreja 
Matriz de Valongo

16h00
Cerimónia Capitular

17h30
Foto de grupo e desfile das Confrarias pela 
Feira da Regueifa e do Biscoito.

18h00
Receção na Casa das Olaias e entrega de 
lembranças às Confrarias presentes

18h30
Lanche ajantarado*

* o repasto será abrilhantado por 2 
apontamentos culturais e um showcooking 
promovido pela Confraria da Rabanada, 
nossa ilustre afilhada



DESFILE PARA A ENTRONIZAÇÃO
O Mestre-de-cerimónias e o/s Porta-estandarte/s vão à frente, 
seguem-se aos pares; (1) os entronizandos, que levam a capa e 
as insígnias no braço esquerdo e o chapéu na mão direita; (2) 
Confrades da CPRBV; (3) Confrades de outras Confrarias; (4) 
Confrarias Madrinhas; (5) Confrades Honorários, Federação 
Portuguesa da das Confrarias Gastronómicas e Autoridades 
Convidadas 

Na entrada do local de entronização todos param, formando 
alas laterais e seguem as orientações do Mestre-de-cerimónias.

PROTOCOLO DA

CERIMÓNIA 
DE ENTRONIZAÇÃO

JURAMENTO
❖❖❖

“Juro prestigiar, 
defender e divulgar

 o pão, a regueifa 
e o biscoito 
de Valongo, 

enquanto valores
 gastronómicos,

 culturais 
e económicos”

CERIMÓNIA DE ENTRONIZAÇÃO  
1 – Toda a cerimónia de entronização é dirigida pelo 
Mestre-de-cerimónias;
2 – Os entronizandos são chamados pelo Mestre-de-
cerimónias dirigindo-se para o local de entronização, 
acompanhados com os respetivos padrinhos; 
3 – O padrinho coloca a capa e regressa ao seu lugar;
4 – O Biscoiteiro Mor coloca a insígnia e o chapéu;
5 – Os entronizados fazem o Juramento: “Juro prestigiar, 
defender e divulgar o pão, a regueifa e o biscoito de 
Valongo, enquanto valores gastronómicos, culturais e 
económicos”;
6 – A Padeira Mor levanta a Pá e dá um toque no chapéu;
7 – Após este ritual o Biscoiteiro Mor declara-os Confrades 
Efetivos, fazendo a seguinte alocução: “Em nome de 
S. António, para que abençoe as nossas padarias e 
biscoitarias, eu vos faço Confrades e, assim, embaixadores 
do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo”;
8 – Os entronizados assinam o livro de honra e é-lhes 
entregue, pelo Moleiro Mor, um diploma, regressando aos 
seus lugares;
9 – No final da entronização, são distribuídos biscoitos e 
um cálice de vinho do porto e faz-se um brinde aos valores 
gastronómicos defendidos pela nossa confraria. 

A Padeira Mor faz a exaltação final:
Pelo Pão (Pres. da Direção) … Pão (todos)
Pela Regueifa (Pres. da Direção) … Regueifa (todos)
Pelo Biscoito (Pres. da Direção) … Biscoito (todos)
Valongo, Valongo, Valongo (todos)

DESFILE APÓS A ENTRONIZAÇÃO
O Mestre-de-cerimónias e o/s Porta-estandarte/s vão à 
frente, seguem-se aos pares; (1) Autoridades convidadas, 
Federações de Confrarias e Confrades Honorários; (2) 
Confrarias Madrinhas; (3) Confrades de outras Confrarias; 
(4) Confrades da nossa Confraria.


