Press Realese
Assunto:

CONFRARIA DO ANANÁS DOS AÇORES
Ciclo de Conferências temáticas sobre o Ananás dos Açores
I Grande Capítulo da Confraria do Ananás dos Açores

1. Resumo histórico
A Confraria do ananás dos Açores, associação sem fins lucrativos e com um objecto
social bastante vasto, pretende promover, directa ou indirectamente a cultura do
Ananás dos Açores, a defesa e o conhecimento das qualidades organolépticas do
produto, a vertente turística associada à cultura do Ananás dos Açores, a investigação e
desenvolvimento nas áreas técnicas e económicas conexas à produção e comercialização
do produto, e muitos outros aspectos de interesse a esta actividade, conforme o que
prevê a Natureza e Fins da Associação no artigo terceiro dos seus estatutos.
Em 6 de Janeiro de 2009, através de escritura pública realizada nas instalações da
Junta de Freguesia da Fajã de Baixo, teve lugar a cerimónia de constituição da
Associação sem fins lucrativos denominada ”COnfraria do ananás dos Açores”.
Esta data e este local foram propositadamente e simbolicamente escolhidos por nós,
para através das respectivas analogias, reforçar a importância da natureza e dos fins a
que se propõe a nossa Confraria, na defesa do Ananás dos Açores, um dos importantes
ícones da nossa Região Autónoma.
Assim, escolhemos para data da escritura de constituição da nossa Confraria o dia 6 de
Janeiro, por ser o Dia de Reis, e o nosso ananás ser conhecido como o Fruto Rei. A
escolha do local para a realização da escritura de constituição foi também simbólica,
quer pelo facto de ter sido nele que se desenvolveu o embrião da Confraria do Ananás
dos Açores, mas principalmente, porque é o local que melhor representa toda a freguesia
da Fajã de Baixo, sem dúvida o mais importante local de produção do Ananás dos
Açores.
2. Programa do evento:
a. Sexta-feira, dia 7 de Janeiro de 2011 pelas 20H30m, no Salão Nobre da Junta de
Freguesia de Fajã de Baixo.
Realização de Conferência moderada pelo Dr. João Carlos Carreiro e subordinada aos
seguintes temas:
i. “Experiências empresariais e perspectivas de futuro para a produção e
comercialização do Ananás dos Açores”, que será proferida pelo Dr. Luís
Alberto Rodrigues Machado da empresa Estufaçor, Lda.
ii. “Estruturas produtivas do Ananás dos Açores, sua importância
paisagística, impacto ambiental, importância cultural e turística”, que
será proferida pelo Arqº Nuno Melo.
iii. “Cultura do Ananás dos Açores – gastronomia e turismo”, que será
proferida pelo Dr. António Cavaco, Confrade-Mor da Confraria Gastronómica
– Gastrónomos dos Açores.
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b. Sábado, dia 8 de Janeiro de 2011 pelas 20H30m, no Salão Nobre da Junta de
Freguesia de Fajã de Baixo.
Realização de Conferência moderada pelo Sr. Rui Guilherme Pacheco e subordinada
aos seguintes temas:
i. “A evolução histórica da produção do Ananás dos Açores”, que será
proferida pelo Prof. Doutor Duarte José Botelho da Ponte, Presidente da
Direcção do INOVA.
ii. “Novas tecnologias na produção do Ananás dos Açores”, que será
proferida pela Doutora Violante Pacheco de Medeiros da Universidade dos
Açores.
iii. “Processo produtivo da cultura do Ananás dos Açores e desafios
futuros”, que será proferida pelo Engº Michael Silva, dos Serviços de
Desenvolvimento Agrário.

c. Domingo, dia 9 de Janeiro de 2011, realização do I Grande Capítulo da Confraria do
Ananás dos Açores, cuja cerimónia tem o seguinte programa:
10h30 Concentração das Confrarias e dos convidados no Centro Social e Paroquial
da Fajã de Baixo.
10h45 Recepção do Presidente do Governo da RAA.
11h00 Desfile cívico das Confrarias e convidados pela Rua Direita da Fajã até à
Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, acompanhados pela Filarmónica Lira
Nossa Senhora da Oliveira da Fajã de Cima e pelo Grupo Folclórico da Fajã
de Baixo.
11h30 Missa animada pelo Grupo Coral de Nossa Senhora dos Anjos. Após terminar
a missa, desfile cívico das Confrarias e convidados até à Junta de Freguesia
da Fajã de Baixo.
12h30 Primeiro Grande Capítulo da Confraria do Ananás dos Açores, no Salão
Nobre da Junta de Freguesia da Fajã de Baixo, com a insigniação dos
confrades efectivos e dos confrades honorários.
As entronizações e actos complementares terão a seguinte sequência:
1) O Mestre de Cerimónia (Confrade-Mor da Confraria Madrinha, Confraria
Gastronómica “Gastrónomos dos Açores”) anuncia o desenrolar dos
respectivos actos, e procede á apresentação das Confrarias presentes, as
quais são chamadas à mesa para assinarem o Livro de Honra.
2) Boas Vindas pelo Arquiduque da Coroa;
3) Momento literário com a leitura de poemas de Natália Correia.
4) Início das entronizações “por classes” com a leitura da fórmula do
juramento que é distribuído aos Entronizandos, prova de ananás, aposição
das insígnias em uso de Cavaleiro do Reino, entrega do trajo aos
Confrades Efectivos, a entrega do Diploma e por último a assinatura do
Livro de Honra.
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5) São chamados sucessivamente:
a. “Confrades Fundadores”:
·

Hermínio José Leite de Miranda

·

Rui Guilherme Pacheco

·

Maria Vitória da Silva dos Anjos Cordeiro

·

João Carlos Resendes Carreiro

·

Ana Isabel da Silva Dâmaso

·

Luís Alberto Rodrigues Machado

b. “Confrades Efectivos”:

c.

·

Noé Venceslau Pereira Rodrigues

·

Paula Maria Rodrigues Pereira de Miranda

“Confrades Honorários” a título póstumo:
·

José Bensaude

·

Augusto Rebelo Arruda

d. “Confrades Honorários”:
·

João Carlos do Couto Macêdo

·

Eduardo de Andrade Pacheco

·

Humberto da Silva

·

Carlos Manuel Martins do Vale César

Terminada a entronização dos vários Confrades, a cerimónia prossegue com
os seguintes actos:
·

“Oração de Sapiência” proferida pelo “Orador Oficial do I Capítulo”, Prof.
Rúbens de Almeida Pavão.

·

Intervenção do representante da Federação das Confrarias Gastronómicas
Portuguesas.

·

Intervenção da Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

·

Intervenção do Presidente do Governo da RAA.

O Duque da Estufa encerra a “Sessão Solene do I Capítulo” em nome do
Arquiduque da Coroa, dando conta dos actos que se seguirão.
Após terminar a Cerimónia, as Confrarias deslocar-se-ão até ao adro da
Igreja para tirarem a habitual fotografia da família confrádica. Se as
condições meteorológicas não o permitirem a fotografia será concretizada na
escadaria interior do Hotel Açores Atlântico.
14h00 Almoço no Hotel Açores Atlântico.
Acreditação de todos participantes convidados e inscritos no evento. Os
convivas são encaminhados para a Sala de Estar do Hotel, onde será servido
um cocktail aperitivo.
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14h30 Os convivas passam à Varanda do Atlântico, onde irá decorrer o almoço
festivo do I Capítulo.
À sobremesa haverá um momento em que as Confrarias convidadas se
apresentam e se procede à troca de prendas e haverá um momento de
animação cultural, com a actuação do Grupo Folclórico da Fajã de Baixo.
Após o café, o Grão Duque da Pinha, em breves palavras, assinala o
encerramento das Cerimónias Comemorativas do I Grande Capítulo.

Saudações Ananaseiras,
O Arquiduque da Coroa,
Hermínio Miranda

Contactos:
+351 917 566 451
+351 296 382 341
Confraria.ananas.acores@gmail.com
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