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Editorial
Nona Arte

Apresentamos nesta edição da revista NONA ARTE uma outra abordagem às 
confrarias. Conscientes de que os territórios que as nossas confrarias representam 
têm muito para oferecer, quisemos desafiar as confrarias a apresentarem uma tra-
dição cultural ainda vivida pelas respectivas comunidades. Assim, nestas páginas 
teremos oportunidade de conhecer a tradição da Festa das Cruzes no Guardão 
(Caramulo), a procissão dos Passos em Tentúgal, a festa das fogaceiras de Santa 
Maria da Feira e as feiras do Ribatejo. Nestes convites subjaz a presença de uma 
forte tradição cultural que ainda é mantida, conservada, preservada e praticada 
pelas populações que, assim, procuram não deixar esquecer o que as distingue. 
Por aqui e por ali, pontuam sabores gastronómicos que sempre cativam quando 
chega a hora de decidir viajar pelo nosso país. Através destes relatos, pretende-se 
que conheçamos as confrarias de uma outra maneira, não só pela gastronomia, 
mas também pela riqueza cultural. Para além de um convite para uma visita 
demorada, esta é uma oportunidade de colocarmos tal informação na base de 
dados “MATRIZ”!

Quisemos com este desafio apresentar uma revista diferente para um período 
que foi de descanso e de férias para as confrarias e para a FPCG. Para um outro 
período de férias outras confrarias serão convidadas a divulgar as suas tradições 
culturais. 

Se o período de Julho a Agosto foi de acalmia, queremos agora demonstrar 
que estamos dispostos a cumprir os nossos objectivos e, por isso, muitas activi-
dades e projectos se anunciam. Sabemos que queremos muito, mas consideramos 
que foi para isso que nos elegeram e nos deram um mandato de acção. 

Destacamos de todas as iniciativas, a vontade em realizar uma nova sessão 
de esclarecimentos desta feita subordinada ao tema “A Internacionalização dos 
Produtos Tradicionais”. Queremos que as empresas de produtos tradicionais 
tenham a possibilidade de levar até novas paragens a qualidade, a excelência e a 
singularidade dos seus produtos. A nossa economia passa por um momento de 
contenção económica onde a palavra crise domina o léxico de todos, por isso, 
procurando dar um contributo sério e responsável, queremos que a próxima 
sessão de esclarecimentos possa ser amplamente participada por todos os interes-
sados. Aqui deixamos o nosso apelo. 

A FPCG vai ao Norte. E mais tarde irá ao Sul. Sabemos que as confrarias 
passam por dificuldades derivadas das dificuldades económicas ou de factores 
de outra ordem. Nem que não seja é preciso atender que uma confraria é um 
organismo vivo, com uma história, um percurso, com momentos bons e outros 
menos bens. É preciso perceber como reagir às dificuldades e a FPCG tem que 
estar lá para os seus associados e para as suas dificuldades. Por isso, iremos ao 
Norte ouvir as nossas associadas para percebermos como podemos melhorar o 
nosso desempenho perante as diferentes realidades. 

Para terminar relembro que a “Casa das Confrarias de Portugal” espera por 
vós. Queremos que as confrarias participem em actividades ali desenvolvidas. 
Queremos que divulguem o seu funcionamento para visitas. Queremos divulgar 
as vossas publicações ou outros adereços naquele espaço. É caso para dizer: A 
Casa das Confrarias de Portugal espera por si… Boas leituras!
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Oragos e Patronos da 
Cozinha1 (III)

S. Lourenço, Patrono dos 
Cozinheiros e Assadores – Parte II

Manuel Ferro | Universidade de Coimbra

1 Este artigo deve ser considerado como a continuação de outros de minha 

autoria intitulados: Oragos e Patronos da Cozinha. Uma Arte de Inspiração Divina, 

in Gastronomias. Revista da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, n.º 

19, Junho de 2011, pp. 20-25; Oragos e Patronos da Cozinha (II): Santa Marta, 

Protectora das Cozinheiras, in Gastronomias. Revista da Federação Portuguesa das 

Confrarias Gastronómicas, n.º 23, Junho de 2012, pp. 25-31; e a conclusão de 

Oragos e Patronos da Cozinha (III): S. Lourenço, Patrono dos Cozinheiros e Assadores, 

in Gastronomias. Revista da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, n.º 

26, Março de 2013, pp. 6-14.

Se a popularidade de S. Lourenço na Península 
Ibérica se verificava já desde tempos proto-cristãos, 
isto é, praticamente desde o seu martírio, ampliou-
se então com a construção de grandes templos, 
par       ticularmente em Itália, sede da Cristandade. As 
catedrais de Génova, Perugia, Trapani, Grosseto, 
Viterbo e Lugano são-lhe dedicadas; outras gran-
des igrejas a ele se erigiram, como uma basílica de 
planta circular, do século IV, em Milão; acresce-se 
uma igreja gótica em Nápoles; depois, outra em 
Florença, em estilo renascentista; a Sé de Mestre, 
nos arredores de Veneza; a Cartuxa de Padula; em 
Roma, além da referida S. Lourenço fuori le Mura, 
contam-se as igrejas de San Lorenzo di Miranda, di 
Lucina, di Damaso, della Fonte e di Panisperna; as 
cidades de Grosseto, Tivoli, Sant’Agata li Battiati 
(na província de Catania), Aidone (da jurisdição 
de Enna) e Perugia têm-no como padroeiro, além 
de muitas outras mais povoações. Pelo facto de 
ser um santo hispânico, o seu culto foi ainda mais 
amplamente divulgado por altura da construção do 
Mosteiro do Escorial, tanto mais que, pouco depois, 
Portugal e Espanha passaram a ser governados pelo 
monarca que o havia mandado edificar. Contudo, 

mesmo antes desse facto, numerosos lugares ates-
tavam em Portugal a simpatia que era votada a S. 
Lourenço desde os mais remotos tempos, não só 
mediante a devoção que lhe é dedicada em altares 
de abundantes capelas e igrejas consagradas à invo-
cação de outros santos, como com a construção de 
templos a ele mesmo devotados ou mediante paró-
quias e freguesias que assumem o seu nome, além 
de numerosos topónimos atribuídos a pontos de 
carácter geográfico espalhados pelo país. Sem que 
aqui se considere o culto a S. Lourenço em altares 
dispersos de outras igrejas, contam-se capelas suas 
em Cisterna (Vinhais), Vila Verde (Vinhais), Mon-
talegre, Cabeceiras de Basto, Póvoa do Varzim, Vila 
Nova de Famalicão, Torre de Moncorvo, Castelo 
de Paiva, Moimenta da Beira, Ovar, Arouca, duas 
em Oliveira de Azeméis, Viseu, Oliveira do Bairro, 
Gouveia, Anadia, Santa Comba Dão, Tomar, duas 
em Vila Viçosa, Santa Suzana (Alcácer do Sal), Pe -
drógão (Vidigueira) e Lagos. Além do mais, com 
o seu nome apontam-se, no nosso país, variadas 
povoações, como, na região de Vila Nova de Cer-
veira a que ostenta a designação algo italianizada 
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de São Lorenzo; outra sob a de São Lourencinho, 
em Oliveira do Bairro; São Lourenço de Selho, em 
Guimarães; e apenas como São Lourenço nas zonas 
de Ruivais (Vieira do Minho), Guimarães, Ericeira 
(Mafra), sendo ainda as das regiões de Chaves e Va  -
ladares (Gaia) as de maiores dimensões. São sedes 
de freguesia com o seu nome, sob a referida forma 
de São Lorenzo, em Vila Nova de Cerveira; São 
Lourenço de Mamporcão, na zona de Santo Aleixo 
(Portalegre); São Lourenço do Bairro, em Anadia; 
São Lourenço do Douro, em Castelo de Paiva; ou 
apenas São Lourenço, nas imediações de Ponte 
da Barca, Braga e Vila Boim (Elvas). Além destes, 
pequenos lugares ou diminutos aglomerados têm S. 
Lourenço como patrono em Ponte de Lima, Bra-
gança, Ponte da Barca, Mondim de Basto, Sanfins 
do Douro (Alijó), Amarante, Lageosa do Mondego 
(Celorico da Beira), Marmeleira (Mortágua), Mon-
santo (Idanha-a-Nova), Madeira (Oleiros), Alber-
garia dos Doze (Pombal), Montijo, Azinheira de 
Barros (Grândola), e Querença (Loulé). Não admira, 
por isso, que haja regiões nos arredores de Loivos 
(Chaves), Mondim de Basto, Monsanto (Idanha-a-
Nova), Alcains (Castelo Branco) que assumam tam-
bém o seu nome. E com o fluir do tempo, ou como 
sinal da evolução da história dos povos, as ruínas na 
zona do Ciborro (Montemor-o-Novo) atestam a 
sua veneração na região em tempos do passado. Não 
é o caso, porém, da estação de Caminho-de-Ferro 

a servir a região de Carrazeda de Ansiães, na linha 
do Tua, mas hoje é já motivo de atração turística. 
Contudo, para além de todos os topónimos referen-
ciados, ainda se regista um pequeno acidente na orla 
marítima na região de Viana do Castelo, designado 
por Ponta de S. Lourenço, e vários vértices geodé-
sicos denominados como tal: São Lourenço Pri-
meiro, na região de Loulé, multiplicando-se com a 
designação de apenas São Lourenço por São Pedro 
da Torre (Valença), Vila Praia de Âncora (Cami-
nha), Cisterna (Vinhais), Ponte da Barca, Carapecos 
(Barcelos), Esposende, Mondim de Basto, Armamar, 
Calde (Viseu), Oliveira do Bairro, Manteigas, Lousã, 
Crato, Santa Suzana (Alcácer do Sal), Estremoz, 
Portel, São Mamede do Sado (Grândola) e Loulé 
(Reportório, 1967, 203-204).
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Com as descobertas e consequente expansão, mais 
numerosas se tornam as terras, naturalmente de 
va    riada dimensão, com o nome deste santo, espa-
lhadas pelos Arquipélagos da Madeira e Açores. Na 
Madeira encontramos uma região com a designação 
de Lombo de S. Lourenço; um cabo mais conhe-
cido como a Ponta de S. Lourenço; uma povoa-
ção; um vértice geodésico com o nome do Santo; 
e, na cidade do Funchal, Fortaleza-Palácio de São 
Lourenço localizada no centro histórico da cidade 
(Reportório, 1998, 57/62/38). Nos Açores, por sua 
vez, identificam-se a Baía de S. Lourenço, na Ilha de 
Santa Maria; um ilhéu de S. Lourenço, junto a Vila 
do Porto, na mesma Ilha; a Quinta de S. Lourenço, 
na Ilha do Faial; e duas povoações, uma na Ilha de 
Santa Maria, e a outra, de menores dimensões, na 
Ilha do Faial (Reportório, 1998, 8/22/33/38).

Aparte estes, outros mais topónimos de menor 
relevo se multiplicam pelo território nacional, desig-
nando praias, miradouros, ruas, etc…

Pelos restantes territórios que constituíram o impé-
rio, hoje nações independentes, proliferam os topó-
nimos com o nome de S. Lourenço. Lembremos 
apenas a título de exemplo, no Extremo Oriente, 
em Macau, uma das freguesias que levam o nome 
do Santo e inclui uma igreja de sua invocação. Por 
todos esses espaços prosseguem as crenças, cultos 
e tradições que os portugueses pelo Mundo divul-
garam e, entre eles, o de S. Lourenço. Mesmo em 
partes do Globo que cedo deixaram de pertencer 
aos territórios sob administração portuguesa, a ilha 
de Madagáscar, desde 1960 politicamente conhecida 
como República Malgaxe, foi inicialmente batizada 
como Ilha de S. Lourenço por iniciativa do nosso 
navegador Diogo Dias, que ali aportou em 1500.

No entanto, centrando-nos exclusivamente no ter-
ritório continental, reconhece-se como considerável 
a popularidade que o culto de S. Lourenço disfruta 
entre o povo português, muito embora mais acentu-
ada a Norte do Tejo do que a Sul, mas ainda assim 
despertando a veneração da população na generali-
dade do país. Não admira por isso que o imaginá-
rio e a criatividade fizessem uso do seu nome em 
produtos e manifestações de cultura. Como exemplo 
temos o caso da Companhia de Marionetas de S. 
Lourenço, que desenvolveu importante atividade 
no âmbito deste tipo de teatro, adotando métodos 
de manipulação e encenação próprios. De modo 
semelhante acontece com a culinária e a gastrono-
mia, que fizeram surgir diversos pratos porventura 
desta forma designados, provavelmente em função 
de algum dos lugares acima enunciados, onde tenha 

Se a popularidade de S. Lourenço na Península Ibérica 
se verificava já desde tempos proto-cristãos, isto é, 
praticamente desde o seu martírio, ampliou-se então com 
a construção de grandes templos, par       ticularmente em Itália 
[…]
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surgido como fruto da originalidade de algum co -
zinheiro ou de alguma cozinheira criativa local ou 
então enquanto pura variante de pratos já existentes 
para, deste modo, mais facilmente se distinguir. 
É o que acontece com a confeção do “Bacalhau à 
S. Lourenço”, prato da região norte do país, mais 
concretamente da zona do Minho, ou do “Rosbife 
de contrafilé de São Lourenço da Mata”, como o 
próprio nome indica, proveniente do Estado de Per-
nambuco, no Brasil, que porventura por se tratar de 
um prato de carne grelhada, seguramente se associa 
ao martírio do santo.

[…] reconhece-se como 
considerável a popularidade 
que o culto de S. Lourenço 
disfruta entre o povo 
português, muito embora 
mais acentuada a Norte 
do Tejo do que a Sul, mas 
ainda assim despertando a 
veneração da população na 
generalidade do país.
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Bacalhau à S. Lourenço

Bacalhau do lombo às postas, frito, com uma cebolada feita com azeite, 
cebola, alho, vinagre, louro e colorau, servido com fatias de presunto e 
rodelas de ovo, e acompanhado de batatas fritas.
Duração de preparação: 45 minutos

Ingredientes (para 4 pessoas)
4 postas bacalhau de lombo demolhado
2 dl azeite
4 cebolas grandes e 2 dentes de alho
4  fatias de presunto
2 ovos
1 folha de louro
1 dl vinagre
1 colher chá colorau 
farinha de milho, q.b.
sal, pimenta e salsa, q.b.

Preparação (45 minutos)
1. Ponha os ovos a cozer durante 10 minutos. Entretanto escalde rapi-
damente as postas de bacalhau em água a ferver. Escorra-as e seque-as 
num pano. Passe-as pela farinha de milho e frite-as no azeite.
2. Enquanto isso, descasque as cebolas e corte-as às rodelas. Descasque 
os alhos e pique-os. Escolha, lave e pique a salsa.
3. Numa frigideira, frite as cebolas em azeite sem as deixar alourar. 
Adicione então o vinagre, sal, pimenta, alhos, louro e colorau.
4. Numa travessa disponha as postas de bacalhau e, em cima de cada 
uma delas, coloque uma fatia de presunto e uma rodela de ovo cozido. 
De seguida, regue com a cebolada bem quente e polvilhe com a salsa 
picada. Sirva com batatas fritas partidas às rodelas.

Rosbife de contrafilé de S. Lourenço da Mata 
(Pernambuco)

Ingredientes (para 4 pessoas):
1 kg de contrafilé
2 colheres de sopa de mostarda
2 colheres de sopa de azeite
Sal, q. b.

Preparação
1. Lave e limpe o pedaço de contrafilé. Bata um pouco e unte com o 
azeite.
2. Barre o pedaço de carne com a mostarda dos dois lados.
3. Aqueça bem a grelha e asse a carne durante aproximadamente 20 
minutos.
4. Depois que a carne estiver assada, tempere com sal a gosto. O ros bi -
 fe de contrafilé pode ser servido quente ou frio, cortado em fatias finas.
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Contudo, S. Lourenço não surge só no imaginá-
rio popular exclusivamente ligado a sugestões de 
resposta a necessidades imediatas, apesar da criati-
vidade e originalidade que implicam a criação dos 
pratos referenciados. De um ponto de vista poético, 
associa-se a manifestações de índole cósmica, contri-
buindo para uma explicação racional dos fenómenos 
observados, se bem que fazendo uso prevalecente da 
linguagem poética. 

Nesta perspetiva, ainda hoje, na tradição popular, a 
noite de S. Lourenço aparece associada ao fenómeno 
celeste das estrelas cadentes, que evocam os bagos 
de carvão incandescentes sobre os quais o Santo foi 
martirizado. Na realidade, naquele dia intensifica-
se tal ocorrência porque a Terra atravessa a cintura 
de meteoritos das Perseidas, na órbitra do cometa 
Swift-Tuttle, favorecendo a entrada de pequenos 
aerólitos na atmosfera e permitindo, em noites 
serenas, a observação daquele verdadeiro espetáculo 
a olho nu. Sobre este fenómeno, ficou célebre o 
breve poema de Giovanni Pascoli intitulado “X de 
Agosto”, que interpreta a chuva de estrelas cadentes 
como as lágrimas do universo derramadas em fun-
ção do mal e da dor que proliferam no plano terreno 
da humanidade contaminada.

Outra tradição da Campânia, na Itália, diz respeito à 
crença da rega de um vaso de manjerico na véspera 
do dia festivo do santo. Deixando-o ficar ao ar livre 
durante toda a noite, acredita-se que, debaixo da 
planta, aparecem pequenos bagos de carvão, resul-
tantes da queda do pó cósmico das estrelas cadentes, 
mas depois estreitamente associados ao suplício de 
S. Lourenço, já que aquela é a noite consagrada à 
sua vigília. Tratando-se de uma noite de Verão, é, 
todavia, mais comum a sua celebração com a ida 
da população para o campo, distante de centros 
iluminados, a fim de mais facilmente observarem a 
queda das estrelas e por cada uma formularem um 
desejo, que crêem, deste modo, ter mais viabilidade 
de concretização. Acredita-se, desta forma, que S. 
Lourenço poderá auxiliar o homem a concretizar os 
seus projetos, a construir a sua felicidade, a viabilizar 
a utopia de justiça, liberdade e amor com que cada 
um ousa sonhar e, assim, ajudar a erguer o melhor 
dos mundos possíveis. 
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Naturalidade
Pinhal Novo

Idade
38 Anos

Prato preferido
Alhada de raia, ameijoas à Bulhão Pato etc…

Doce predileto
Sericaia, arroz doce, ovos moles etc…

Principais influências
Algarvias e cozinha do Sul.

Chef de referência
Michel Bras.

Maior conquista
Nos tempos que correm ainda não estar insolvente!!

O que mais destaca na gastronomia portuguesa?
A qualidade dos produtos e a simplicidade das con-
fecções.  

Chef à Mesa 
Bertílio Gomes

Sugestão de ementa (entrada, prato e sobremesa),
para esta Estação.

Entrada – Creme de castanhas com funcho e ostras.

Prato – Capão assado com frutos de Outono. 

Sobremesa  – Sericaia com gelado de Ameixa de 
Elvas.
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Roteiros
Rituais da Luz e da Noite na 

Função dos Passos de Tentúgal

Sempre no fim-de-semana que antecede em quinze 
dias a Páscoa, Tentúgal vive os seus rituais da Luz e 
da Noite na singular Procissão dos Passos. No negro 
e escuro da noite, uma procissão onde sobressaem as 
mulheres vestidas de negro com seus candeeiros de 
latão ilumina as ruas de Tentúgal. Os sons são pun-
gentes e apelam ao momento da morte, esta é uma 
procissão que acompanha o Jesus Crucificado. 

À frente a cruz iluminada por dois candeeiros, se -
guem-se as crianças com as suas coloridas lanter-
nas em forma de igreja, cruz ou outra simbologia 
religiosa, depois vão as mulheres com os candeeiros 
que impressionam pela sua diversidade e quantidade. 
Aos homens está reservado o fim da procissão, onde 
aqueles seguem com as velas. Talvez esta hierarquia 
traduza o lugar e a importância da mulher na altura 
da morte. À semelhança de Maria, são as mulheres 
que mais participam nos rituais da morte, sendo que 
aos homens cabe o velar e o enterramento. 

Única no país, esta procissão impressiona pela quan-
tidade de candeeiros que iluminam a noite e, por 
isso, diz-se que as procissões mais bonitas ocorrem 
em anos de céu negro com lua nova. Os candeei-
ros, herança que passa sempre pela via feminina, 
distinguem-se pelo tamanho, exuberância, simpli-
cidade, formato, todos eles são posse das mulheres 
da família que os passam de mães para filhas ou 
de sogras para noras. Em tempos, estes candeeiros 
acompanhavam os momentos mais importantes da 
vida familiar como o casamento, os baptizados e a 
morte. Hoje, são si   nal de distinção social e todas as 
mulheres da vila querem exibir o seu candeeiro na 
procissão que é já factor de atracção turística. Muitos 
são os que se deslocam de propósito nesta data para 
ver uma procissão que emociona e que surpreende. 
Ritual gerador de devoção, sente-se na pele o arre-
piar quando a imagem de Cristo ao entrar na Igreja 
da Misericórdia é acompanhada pelo levantar dos 
candeeiros e estes sobressaem com o seu brilho na 
iluminação de rua.  
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De tal modo, o momento é de dor que até as crian-
ças de mais tenra idade sentem o ambiente pertur-
bador do negro acompanhado de música fúnebre e 
solene. 

As ruas de Tentúgal preparam-se para procissão e ao 
passar vamos vendo as janelas com velas, com cande-
eiros, com imagens religiosas. No entanto, é quando 
chegamos ao convento do Carmo que os nossos 
olhos se debatem com a grandeza da luz numa noite 
escura, pois todas as janelas e o próprio mirante 
estão iluminados com velas adquirindo aquele edifí-
cio histórico uma beleza que no dia-a-dia nos passa 
despercebida. 

As famílias aproveitam esta função dos Passos para 
reunir os membros ausentes e a família alargada 
agrega-se em torno de um momento que lembra a 
morte de Cristo na preparação para a ressurreição.

No dia seguinte, pela tarde, a procissão do Encon-
tro permite assistir ao canto da Verónica que num 
latim disfarçado canta a dor da morte e o Encontro 
com a Nossa Senhora que acontece sempre perto do 
Convento. 

No final, a beleza do ritual perdura na memória de 
quem assistiu e reaviva a sua devoção. Os candeeiros 
voltam a ser limpos do azeite e dos pavios e prepa-
ram-se para serem guardados até ao próximo ano em 
que para saírem em procissão são areados até terem 
um brilho que demonstre o gosto, o carinho que 
cada mulher tem pelo seu candeeiro. Naquela noite, 
eles têm de brilhar e iluminar a caminhada que cada 
um faz ao encontro da luz. 
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Venha descobrir Tentúgal! Na vila mais doce do 
Baixo Mondego, Tentúgal, encontramos um patri-
mónio que nos conta a sua história. É difícil não 
se deixar surpreender pelos retábulos em Pedra de 
Ançã da Igreja da Misericórdia ou da Igreja Matriz 
onde a cor é cuidadosamente empregue a beleza 
feminina sobressai graciosamente. 

O Convento conta-nos a sua história e as histó-
rias de quem lá viveu. A sua fachada, o mirante, a 
roda, as grades do Coro de Baixo ou do Coro de 
Cima remetem-nos para a clausura em que as irmãs 
carmelitas viviam. A Janela da Comunhão, pedaço 
de boa arquitectura, mostra-nos, mais uma vez, a 
Pedra de Ançã no seu esplendor. A devoção à Nossa 
Senhora do Carmo mostra como as irmãs, ainda que 
em clausura, estavam próximas da população e dos 
que delas precisavam. 

Convém, ainda, visitar o paço dos Duques de 
Cadaval, espaço onde viveu o nosso Infante das Sete 
Partidas, o Infante D. Pedro, regente de Portugal na 
menoridade de D. AfonsoV. A Torre do Relógio, 
as Capelas da Nossa das Dores e da Nossa Senhora 
dos Olivais fazem com que a visita ao património 
de Tentúgal possa ser demorada e bem preenchida. 
Para finalizar, só mesmo fazer como José Saramago 
descreve no seu livro Viagem Por Portugal: “Para 
Tentúgal não tem nada que errar. É ir direito pela 
estrada de Coimbra, há um desvio, está logo lá (…) 
confessa-se aqui um pecado de gula, para ver se 
tornam a saber-lhe tão bem os divinos pastéis que 
comeu encostado à Torre dos Sinos, fazendo da mão 
esquerda guardanapo para não perder migalha”. Os 
pastéis, os afamados, bem saborosos, bem apeteci-
dos, bem delicados, bem famosos, bem guardados na 
memória de quem os prova.

Venha  descobrir Tentúgal! 
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ONDE DORMIR 

Puzzle Hostel 
Rua Alto do Viso,
3080-164 Figueira da Foz 

Sweet Atlantic Hotel & Spa   
Avenida 25 De Abril, 21
3080-086 Figueira da Foz

Hotel Mercure Figueira Da Foz   
Av. 25 De Abril, 22
3080-086 Figueira da Foz

Quinta das Lágrimas - Small Luxury Hotels     
Rua António Augusto Gonçalves
3041-901 Coimbra

Serenata Hostel Coimbra 
Largo da Sé Velha, 21/23
3000-383 Coimbra

Hotel Astoria  
Av. Emídio Navarro, 21
3000-150 Coimbra

COISAS DE COMER 

Restaurante Casa Arménio
Rua da Igreja, 1
tel. 239951175

Churrasqueira Palmeira
São Martinho de Árvore

OS MELHORES
PASTÉIS DE TENTÚGAL 

Café André
Estrada Nacional 111 

Helena Cunca Soares
Rua da Areeira
tel. 239951456

Jesuína Teixeira
Rua 25 de Abril
tel. 239951319

Pastelaria Afonso
Estrada Nacional 111
 tel. 239951140

Pousadinha
Estrada Nacional 111
tel. 239951175

Sesnando
Rua Dr Armando Gonçalves TÚ

TEN

GAL
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Santa Maria da Feira

Com uma oferta cultural diferenciadora ao longo 
de todo o ano, de onde sobressaem eventos como a 
Viagem Medieval, o Imaginarius – Festival Inter-
nacional de Teatro de Rua e o parque temático 
de Natal Terra dos Sonhos, Santa Maria da Feira 
assu me-se como um verdadeiro “Palco de Experiên   -
cias”, onde o visitante é desafiado a viver em ple          -
no o espírito dos eventos e convidado a regre   ssar 
sempre que a cultura acontece. Também a tradição é 
vivida de forma muito particular e intensa em Santa 
Maria da Feira, com a celebração anual da Festa das 
Fogaceiras – a mais emblemática festividade religiosa 
do Concelho. Pelas suas especificidades, esta festa 
assume um papel de destaque no cartaz cultural de 
Santa Maria da Feira, atraindo anualmente milha-
res de visitantes, movidos pela fé, tradição ou mera 
curiosidade. 

Considerada uma das maiores festas religiosas do 
Norte de Portugal, a Festa das Fogaceiras realiza-se 
todos os anos a 20 de janeiro, feriado municipal, em 
cumprimento de um voto, iniciado em 1505, pela 
população ao Mártir S. Sebastião, de modo a acabar 
com a pestilência que grassava por estas terras. Em 
troca de proteção, o povo prometeu ao santo a oferta 
de um pão doce chamado Fogaça.

A Festa das Fogaceiras chegou até aos nossos dias 
com dois traços essenciais: a realização da Missa 
Solene, precedida da Bênção das Fogaças, e a Pro-
cissão, que sai da Igreja Matriz, percorrendo algu-
mas ruas da cidade.



nona arte | 20

Com a proclamação da República, acrescentou-se 
um novo ritual: a formação de um Cortejo Cívico, a 
partir dos Paços do Concelho rumo à Igreja Matriz, 
integrando as Fogaceiras –“crianças impúberes”, 
provenientes de todo o concelho, vestidas e calçadas 
de branco, cintadas com faixas coloridas, que levam 
à cabeça as fogaças do voto, coroadas de papel de 
prata de diferentes cores, recortado com perfis do 
castelo –, bem como as autoridades políticas, admi-
nistrativas, judiciais e militares e personalidades de 
relevo na vida municipal.  

Para além do programa religioso, que se mantém 
intocável, a Festa das Fogaceiras apresenta um vasto 
e diversificado programa de animação, dirigido a 
diferentes públicos, que envolve a participação das 
associações culturais, escolas e demais entidades 
concelhias. Desde há vários anos que o programa 
abre com a Mostra de Fabrico da Fogaça da Feira, 

que tem lugar no Castelo, promovida pelo Agrupa-
mento de Produtores de Fogaça da Feira. O objetivo 
é sensibilizar os produtores para a importância de 
manter a receita e o processo de fabrico originais, 
e valorizar o respeito pelas normas de segurança e 
higiene na produção deste pão doce secular. Para 
muitos produtores esta é uma oportunidade única 
para aperfeiçoarem técnicas de confeção da genuína 
Fogaça da Feira, nomeadamente a forma como a 
massa é enrolada e cortada, bem como o tempo de 
cozedura – este é o único dia do ano que o forno do 
Castelo é utilizado. Depois da confeção, segue-se a 
prova. Produtores e apreciadores deste pão doce têm 
sido unânimes em considerar que a Fogaça cozida 
no forno do Castelo tem um sabor especial.

A Festa das Fogaceiras apresenta outra especifici-
dade. Esta tradição secular é recriada no Brasil (Rio 
de Janeiro), Venezuela (Caracas) e África do Sul 
(Pretória), pelas comunidades emigrantes e luso-
descendentes. Sobretudo no Brasil e Venezuela, esta 
celebração foi evidenciando um forte caráter identi-
tário ao longo do tempo, assumindo-se atualmente 
como o grande momento de encontro e de coesão 
no seio destas comunidades. Manda a tradição que, 
por ocasião da Festa das Fogaceiras, os feiren-
ses enviem fogaças aos familiares e amigos que se 
encontram longe.
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A Fogaça da Feira A Fogaça é um pão doce 
tradicional de Santa Maria da Feira, cujas primeiras 
referências remontam às inquirições de D. Afonso 
III, no século XIII, sendo usada como pagamento de 
foros. O seu formato estiliza a torre de menagem do 
castelo com os seus quatro coruchéus.

Produzida diariamente em várias casas de fabrico do 
concelho, sob a orientação da Confraria da Fogaça 
da Feira e Agrupamento de Produtores locais, a 
Fogaça da Feira distingue-se pela tradicionalidade 
da preparação e pela forma como vai ao forno, uti-
lizando como ingredientes  base a água, fermento, 
farinha, ovos, manteiga, açúcar e sal. 

Ex-líbris da gastronomia regional e símbolo da 
secular Festa das Fogaceiras, a Fogaça é comerciali-
zada durante todo o ano, sendo a sua degustação um 
ritual imperdível, que deverá ser complementado 
com um roteiro pelo nosso património natural e 
arquitetónico. 
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ONDE IR

O visitante poderá desfrutar de uma excelente 
visita, obtendo o vale de desconto Feira Vale +, que 
lhe permitirá usufruir de um desconto de 50% na 
entrada e 10% na aquisição de merchandising nos 
principais equipamentos turísticos.

Santa Maria da Feira tem um dos mais belos e 
notáveis castelos de Portugal e o mais expres-
sivo povoado castrejo da região de Entre Douro e 
Vouga – o Castro de Romariz. A par da história 
e tradição, o território oferece contemporaneidade, 
espelhada no Visionarium – Centro de Ciência 
e no Europarque – Centro Cultural e de Con-
gressos. 

Repletos de memórias, os espaços museológicos do 
Concelho convidam a recuar no tempo e a expe-
rienciar. É assim no Museu do Papel Terras de 
Santa Maria, no Museu Convento dos Lóios e 
no Museu de Santa Maria de Lamas. Autêntico 
museu vivo, o Zoo de Lourosa – Parque Orni-
tológico proporciona uma viagem pelo mundo 
selvagem das aves. 

Apesar da proximidade a grandes centros urbanos, 
Santa Maria da Feira conserva uma tranquilidade 
ímpar, que convida a uma estadia mais prolongada. 
Nas Termas de S. Jorge, o visitante encontra o 
refúgio ideal para cuidar do corpo e da mente. 

ONDE FICAR

Nova Cruz Hotel
tel. 256 371 400 | fax. 256 372 316

Hotel Feira Pedra Bela
tel. 256 910 350 | fax. 256 910 351

Hotel dos Lóios
tel. 256 379 570 | fax. 256 379 579

Inatel Santa Maria da Feira
tel. 256 372 048/9 | fax. 256 372 583

Hotel Ibis Europarque
tel. 256 307 040 | fax. 256 307 049

Pensão S. Jorge
tel./fax. 256 911 303 | tlm. 938 793 254

Pensão Tony
tel./fax. 256 372 593 | tlm. 962 768 305

SANTA
MARIA
FEIDA

RA
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Por Terras do Caramulo…

A Serra do Caramulo é uma zona de montanha 
de origem granítica e xistosa. As urzes e a carqueja 
predominam a sua flora. A serra é povoada por 
aldeias com casas e espigueiros em granito típicos 
desta região. Pode-se apreciar os campos verdes e a 
beleza das árvores junto à água cristalina dos ribei-
ros que a atravessa por todos os lados e desfrutar 
da deslumbrante paisagem enquanto respira um ar 
realmente puro e saudável. Pode-se subir ao Cara-
mulinho, o ponto mais alto da Serra com 1076,57 
metros, onde se avista o mar. A paisagem da Serra 
do Caramulo é um monumento à natureza e o ar 
puro que ali se respira convida à exploração de todos 
os recantos, por mais escondidos que sejam. É um 
lugar cheio de surpresas, de vistas magníficas e de 

desafios estimulantes. O Caramulo é quase um lugar 
secreto, mas encantador, de contrastes e mistura de 
imagens entre cumes e vales, onde o ar são combina 
com a paisagem deslumbrante.

É neste cenário fantástico que lhe queremos lançar 
o grandioso desafio, virem ao nosso encontro e des-
frutarem das enormes potencialidades do património 
natural e cultural da nossa região.
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Castelões, que como que “responde” à cerimonia 
do monte Cramol, ao mesmo tempo que a propaga 
às freguesias vizinhas. A sua chegada é verificada 
a partir das 9 horas, onde formam em procissão, 
volteando pelo cruzeiro existente e dali seguem 
rumo à Igreja Paroquial do Guardão, entre cânticos, 
onde são recebidas no adro, junto à calçada romana 
e a um velho e imponente cruzeiro de granito. A 
chegada da primeira paróquia, acontece pelas 10,30 
horas, saindo da Igreja uma outra procissão, com 
as cruzes de Santa Maria do Guardão que já se 
encontram à sua espera, fazendo as duas paróquias 
o abraço das cruzes, acto simbólico, mas de muito 
significado, continuando sempre a entoação de cân-
ticos e o mesmo ritual é repetido com as restantes 
paróquias, demorando cada abraço, nada menos de 
30 minutos. No fim da missa campal e da bênção 
dos campos, todas as freguesias participarão numa 
procissão monumental, onde também desfilará a 
padroeira do Guardão.

A tão afamada Festa das Cruzes proporciona mo -
mentos únicos aos visitantes vindos de muitas zonas 
do país, que anseiam assistir e participar nesta bela 
cerimónia.

Festa das Cruzes Na freguesia do Guardão - 
Caramulo, onde a lenda se encontra com a história 
e a história se projecta na crença, na devoção e na 
promessa, celebra-se todos os anos a Festa das Cru-
zes, na Quinta-feira de Ascensão (40 dias depois da 
Páscoa). Conta a história que em época de invasão 
dos Mouros, o Guardão pediu ajuda às terras do Vale 
de Besteiros, não faltando esta, com os habitantes 
locais e também a “ajuda Divina”, os Mouros foram 
expulsos, conquistando assim uma fortaleza que 
mais tarde se tornou na Ermida que em acção de 
graças deu início àquelas procissões. É uma tradição 
antiga que se celebra há mais de 300 anos e reúne os 
habitantes das freguesias de Castelões, do Guardão, 
de Santiago de Besteiros e de Campo de Besteiros. 
As gentes das paróquias do Campo, Santiago e Cas-
telões, com as suas cruzes e pendões, sobem a Serra 
e vão até à Capela de S. Bartolomeu, onde a tradição 
também diz que ali teria existido um castro.

As mulheres armam as cruzes fortemente embe-
lezadas, ricas, compõem-lhes o laço branco e dão 
os últimos retoques orgulhosamente ostentando o 
símbolo poderoso evocativo da vida e da morte. 
Do vale ouve-se o toque do sino da freguesia de 
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Hotel do Caramulo Para o acolher existe um 
hotel de Charme na Montanha Secreta, o Hotel 
do Caramulo. Um hotel acolhedor, caloroso, em 
que cada móvel tem uma história, cada canto um 
detalhe. Em que o atendimento é próximo e amigo, 
feito de sorriso e atenção. Único. Em que as refei-
ções são sempre uma ex       periência, cada garfada 
um pedaço de céu. Em que o SPA é um refúgio per-
feito, que nos transporta para momentos inesquecí-
veis. Situado na montanha que respira, onde o ar é o 
mais puro da Europa e as pessoas simples e genuínas. 
Onde o tempo parou e o stress não existe. Onde 
se flutua acima das nuvens e se redescobrem as coisas 
simples e importantes de vida.

Caramulo e o Museu
A localidade do Caramulo nasce em 1921, na ver-
tente sul da Serra do mesmo nome, fruto da inicia-
tiva de um médico, Jerónimo de Lacerda que, do 
nada, criou a maior estância sanatorial do País e da 
Península Ibérica. Magnífica obra urbanística dotada 
de infra-estruturas únicas em Portugal, naquela 
data. É neste cenário que, em 1921 e 1923, nascem 
dois filhos do Dr. Jerónimo de Lacerda, Abel e João. 
Cientes de que o progresso da medicina ditaria o 
fim do Caramulo enquanto centro de tratamento, 
Abel, que enveredara pela carreira de economista, 
e o seu irmão João, médico, iniciam a procura de 
ideias que assegurem a sobrevivência da sua terra e a 
continuação da obra herdada. Decidem programar a 
transformação das estruturas existentes em turismo 
de altitude e retirar ao nome Caramulo o epíteto 
de doença, convertendo o cenário serrano em pólo 
de atracção cultural e artística. Abel de Lacerda, 
apaixonado pela arte, constrói um edifício, com os 
mais modernos conceitos de museologia, para expor 
uma invulgar colecção de objectos de arte constitu-
ída por 500 peças de pintura, escultura, mobiliário, 
cerâmica e tapeçarias, que vão da era Romana até 
Picasso. João de Lacerda, apaixonado por automó-
veis, constrói outro edifício anexo ao primeiro, 
vocacionado para expor 100 automóveis e motos, 
dentro do princípio de que todos os veículos pudes-
sem sair facilmente, para exibição e conservação. O 
edifício planeado por Abel Lacerda, para albergar 
as preciosas antiguidades doadas, foi inaugurado 
pelo Presidente da República em 1959, tendo sido 
um dos primeiros museus concebidos e realizados 
em Portugal, com todos os requisitos modernos da 
museologia. Mais de 1 milhão de visitantes entra-
ram neste meio século, no Museu do Caramulo. O 
Museu do Caramulo é justamente considerado um 
dos principais de Portugal, com criteriosa e rigo-
rosa selecção das obras expostas, constituindo assim 
uma extraordinária colecção que atravessa todos os 
domínios da Arte.
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Percursos Pedestres A criação de Percursos Pedes-
tres aparece inserida num projecto de âmbito mais 
alargado, focalizado no desenvolvimento rural da 
região. As actividades de Natureza são cada vez mais 
procuradas, assim como o pedestrianismo, que se 
enquadra perfeitamente a si, que procura conhecer 
mais da região que visita, nomeadamente a sua cul-
tura e tradições, e ainda contribuir para a divulgação 
do artesanato e gastronomia locais.

Os percursos são traçados de modo a que comecem 
e terminem no mesmo local, referindo-se a descri-
ção efectuada, bem como a distância percorrida ao 
trajecto de ida e volta, nos traçados foram privilegia-
dos os caminhos rurais.

Gastronomia É sabido que o turismo gastronó-
mico está ligado ao prazer e à sensação de saciedade. 
Boa comida, viagem agradável.
A gastronomia da nossa região é uma das manifesta-
ções culturais mais expressivas, é por isso um grande 
pólo de atracção de fluxos turísticos e constitui um 
dos eixos do turismo cultural. Permita que brinde-
mos à sua visita e lhe ofereçamos as nossas delícias 
gastronómicas. Na verdade, possuímos uma gas-
tronomia riquíssima, típica, temos realmente boa e 
variada comida: cabrito assado no forno, com batata 
assada e arroz de miúdos é o nosso ex-líbris, a chan-
fana na padela, vitela assada no forno, pratos todos 
eles confeccionados nas famosas assadeiras de Barro 
Negro de Molelos, que lhe conferem um paladar 
particular. Os torresmos, os enchidos, os fuma-
dos completam a afamada mesa desta nossa região. 
Como complemento, uma doçaria regional espan-
tosa: aletria, arroz doce, as mais variadas compotas, 
tortas, as laranjas de Besteiros, os licores, o mel do 
Caramulo “O Ouro da Montanha”, as nozes, as 
castanhas, produtos endógenos que se destacam não 
só pelo seu paladar, mas também pelas suas carac-
terísticas intrínsecas. Todos estes sabores e delícias 
continuam a conferir vida ao património gastronó-
mico da nossa região.
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LO
ONDE COMER

Existe uma vasta oferta de restaurantes na 
região, pelo que escolher pode ser uma tarefa 
difícil. Damos aqui algumas sugestões de res-
taurantes mas existem muitos outros, igual-
mente excelentes.

Restaurante O País
Hotel do Caramulo, Caramulo
tel. 232 860 100
GPS 40º34´8.97”N / 8º10´15.66”W

Restaurante Montanha
Caramulo
tel. 232 862 008
GPS 40º34´28.49”N / 8º10´15.14”W

Restaurante Marte
Caramulo
tel. 232 861 253
GPS 40º34´16.95”N  / 8º10´15.65”W

Restaurante Nascer do Sol
Pedronhe
tel. 232 868 033
GPS 40º34 4́0.33”N  / 8º9´15.78”W

Restaurante Varanda da Serra
Guardão
tel. 232 861 688
GPS 40º34´20.77”N  / 8º9´38.73”W

Restaurante Três Pipos
Tonda / Tondela
tel. 232 816 851
GPS 40º29'50.13"N / 8º4'19.68"O

Restaurante A Escola
Macieira de Alcoba
tel. 234 568 043
GPS 40º37´10.19”N / 8º16´30.14”W

Restaurante Ribeiro
Teixo
tel. 232 866 292
GPS 40º 33´19.79”N / 8º14´7.06”W

Convívio Café S.B
Teixo
tel. 232 866 231
GPS 40º33´9.14”N   /  8º14´8.30”W

Penedo Serrano Café S.B
Teixo
tel. 232 866 266
GPS 40º31´59.49”N  / 8º13´17.42”W

Seja Bem-vindo!!!

CA
RA

MU
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As Manifestações Festivas 
de Santarém

Capital do Ribatejo do Gótico e Catedral Nacional 
da Gastronomia, tinham a sua expressão máxima 
em festejos populares que consistiam em realizar 
duas grandes Feiras e duas Romarias, anuais: 
Feira do Santíssimo Milagre (Abril) e Feira da N. 
Sa. da Piedade (Outubro) Romaria do S. José (19 de 
Março) e Romaria da Sa. da Saúde (Agosto).

Das Romarias que arrastavam a população da cidade 
a levar os seus farnéis para a Quinta das Ómnias ou 
para a Quinta da Sa. da Saúde, onde se confraterni-
zava (comendo, bebendo, cantando e dançando até 
às tantas), a primeira perdeu-se por completo e da 
segunda já pouco ou nada resta.

Quanto às Feiras no seu formato inicial, hoje tam-
bém não existem mas aqui registou-se, ao longo do 
tempo, uma evolução de modernização e adopção 
de um formato diferente que ainda perdura. As Fei-
ras do Milagre e da Piedade começaram por ser 
realizadas nos terreiros e adros das respectivas igrejas 
onde decorriam os atos religiosos correspondentes 
mas a grande afluência obrigou-as a ter que passarem 
a ser feitas no Campo de Fora de Vila e no Largo das 
Amoreiras contíguo.

Estas Feiras embora com algumas diferenças que 
advinham da época sazonal agrícola em que cada 
uma se realizava, arrastavam muita gente, não só 
da cidade e das suas freguesias rurais, mas também 
dos concelhos mais próximos até porque o comér-
cio local nos Domingos destas Feiras mantinha-se a 
funcionar.

Nelas se transacionavam os gados, produtos agrí-
colas, vestuário, calçado, mobiliário, ourivesaria, loi-
ças, vidros, etc., não faltando também as indispensá-
veis barracas de comidas onde se podia almoçar ou 
jantar ou simplesmente petiscar e beber um copo.
Eram Feiras que continham também uma parte de 
divertimentos, com o circo, os cavalinhos, o carro-
cel, o poço da morte e as barracas de tiro ao alvo, 
onde havia sempre uma moça vistosa a atrair a exibi-
ção da pontaria dos visitantes.
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Qualquer destas duas Feiras, uma em Abril e outra 
em Outubro não dispensavam a realização de uma 
toirada com os melhores cartazes que marcavam a 
abertura e encerramento da época taurina.
Em Maio de 1936, dando corpo a um novo con-
ceito de Feira/Exposição realiza-se em Santarém, 
ainda no Campo Fora de Vila, uma Feira em moldes 
mais modernos, para a época, onde as barracas de 
pano deram lugar a Casotas construídas na base 
de madeira, desaparece a parte dos divertimentos 
e surge uma mostra organizada por Concelhos do 
Ribatejo, representativa das principais actividades 
comerciais, industriais e agrícolas de cada Concelho.

Este tipo de Feira com algumas inovações voltou a 
realizar-se em 1940 e 1950, no mesmo Campo de 
Fora de Vila, ao mesmo tempo que se ia notando 
que as Feiras Tradicionais iam registando uma perda 
de afluência motivada pelo facto de se tratar de um 
modelo que se ia esgotando com o tempo.

É assim que a 4 de Fev. de 1953, em reunião da 
Camara Municipal de Santarém, o então Vereador 
Caetano Marques dos Santos apresenta uma proposta 
bem fundamentada para a criação de uma Nova 
Feira Anual, diferente das tradicionais e que em 
moldes modernos pudesse mostrar ao país a vitali-
dade das atividades e as potencialidades do Ribatejo 
com especial enfase para espécies pecuárias e proces-
sos de modernização da agricultura. Esta proposta é 
aprovada com todo o entusiasmo e é então em 1954 
surge a realização da 1ª Feira do Ribatejo, desta vez, 
já no Campo Emílio Infante da Camara onde se 
dispunha do espaço necessário para ser realizada em 
moldes totalmente novos.

Surge a Feira do Ribatejo, com uma manga para 
os desfiles e apresentações, espaços próprios para o 
comércio e industria, corraletas com condições para 
apresentação das espécies pecuárias, novidade da 
criação da Casa do Campino, representações de 
artes artesanais, apresentação e exibição de grupos 
folclóricos e a implantação de algumas tascas e ainda 
a componente indispensável da presença das figuras 
do Campino, do Cavalo e do Toiro.
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Este novo modelo de Feira rapidamente entusiasmou 
e conquistou as populações não só do Ribatejo mas 
também de todo o País e extravasou de tal modo 
que em 1964 passou a ser Feira Nacional acabando 
por motivar o aparecimento de outras Feiras do 
mesmo género, em Braga, Beja, Aveiro e Lagoa.

As componentes do Artesanato, do Folclore e da 
Gastronomia passaram a ter neste modelo de Feira 
uma especial relevância.

O Artesanato passou a ter uma área coberta e re -
servada; O Folclore deu lugar à criação e manuten-
ção por muitos anos de um Festival Internacional;

A Gastronomia que começou por ser um apoio 
para os milhares de visitantes e o local onde se 
comiam as primeiras sardinhas assadas da época 
( Junho), culminou em 1981 com o lançamento do 
1º Festival Nacional de Gastronomia com as suas 
Tasquinhas, na Casa do Campino, o que viria a 
constituir um sucesso a nível nacional.

Em 1981 Gastronomia e Tasquinhas eram pala-
vras de dicionário, delas pouco ou nada se falava 
mas lentamente, este Festival Nacional nascido em 
Santarém passou a ser o inspirador de tudo quanto 
se começou a realizar por todo o País sob essas duas 
denominações “gastronomia”  “tasquinhas”.
Está já em andamento a realização em Santarém da 
33ª Edição do Festival Nacional de Gastronomia que 
irá ter início no próximo dia 25 de Outubro, na sua 
Casa do Campino.
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Esperamos que esta edição consiga honrar tudo o 
que de bom, até agora, este Festival já realizou, por 
forma a poder continuar a prestigiar os produtos, as 
ementas e os seus obreiros, de todas as regiões do 
nosso País, para que cada vez mais a cozinha Portu-
guesa e todos os seus componentes possam consti-
tuir “Um Cartaz de Muita Qualidade” não só para 
consumo interno, mas também e especialmente para 
consumo dos estrangeiros que nos visitam.

Na actualidade o Festival Nacional da Gastro-
nomia constitui uma das grandes manifestações 
festivas que Santarém pode oferecer a quem a visita, 
constituindo um produto turístico que ombreia com 
as ofertas de cariz tradicional, monumental ou paisa-
gístico que constituem o seu grande património.

O Provedor Cruz Marques
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Naturalidade
Porto, Portugal

Idade
68 Anos

Profissão
Músico, cantor, escritor de canções e de outras 
coisas mais.

Maior realização pessoal
Não ter azedado com a passagem dos anos.

Maior feito profissional
A capacidade de criar.

O dia perfeito
Por acaso, pode ter sido hoje. Tive uma boa notícia.

Se pudesse voltar atrás no tempo, faria tudo igual?
Acho que não. Experimentava todo o outro lado da 
vida. E depois tirava conclusões.

Personalidade
Sérgio Godinho

O que nunca fará?
Voltar atrás no tempo…

Prato preferido
Cabrito assado à minhota.

Sobremesa preferida
Um pastel de Tentúgal. Ou dois pasteis de nata, mas 
dos bem feitos. Ou um leite-creme queimado.

O que mais destaca na gastronomia portuguesa?
Portugal é, para um país pequeno, incrivelmente 
variado. Também a gastronomia espelha essa varie-
dade.

Mensagem para os leitores da Revista
Pratiquem Portugal, passem a palavra.  
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blitz.sapo.pt

Produtos Tradicionais 
Tentúgal IGP

No passado dia 4 de Setembro, o pastel de Tentúgal 
recebeu reconhecimento da Comunidade Europeia 
com a publicação da respectiva Indicação Geográfica 
Protegida no Jornal Oficial da União Europeia. Tal 
notícia vem encerrar todo o processo desencadeado 
pela Associação de Pasteleiros de Tentúgal há cerca 
de 6 anos atrás e traduz um esforço muito grande 
pelo reconhecimento da singularidade de um dos 
doces conventuais portugueses. 

Após o culminar deste processo cabe agora à Asso-
ciação de Pasteleiros de Tentúgal a gestão da marca 
IGP perspectivando, igualmente, o controlo da pro-
dução e comercialização fora dos termos referidos no 
processo desenvolvido no Gabinete de Planeamento 
do Ministério da Agricultura. Com este esforço pre-
tende-se assegurar que todos os pastéis designados 
de Tentúgal sejam produzidos na área geográfica da 
vila de Tentúgal e sigam o estipulado no caderno de 
especificações. 

Pretende-se, assim, conseguir a protecção de um 
do   ce que representa uma cultura e uma história e 
que tem um saber-fazer associado que o torna num 
doce único e singular. Que este reconhecimento seja 
uma homenagem a todas as mulheres que, delicada-
mente e convictamente, souberam preservar a tradi-
ção de um dos tesouros da nossa doçaria conventual.    
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Inventário Património 
Cultural Imaterial 

Cultivo do Chícharo no “Matrix”
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Dia do Aluno 
na Universidade de Aveiro

A Universidade de Aveiro, a Associação de Antigos 
Alunos da UA (AAAUA) e a Associação Académica 
da UA (AAUA) organizaram, no âmbito dos 40 
Anos da UA, o Dia do Antigo Aluno, que decorreu 
no dia 28 de Setembro entre as 9h30 e as 18h. O 
Dia do Antigo Aluno teve como objectivo reunir 
antigos colegas no seu ambiente académico, com 
um enquadramento familiar e de lazer, estimulando 
e reforçando a relação entre a UA e os seus Antigos 
Alunos.

O evento, aberto a toda a Comunidade UA (antigos 
alunos, funcionários docentes e discentes, alunos, 
investigadores e colaboradores) integrou um vasto 
leque de actividades incluindo visitas ao Campus 
e aos Departamentos e Escolas de origem, práticas 
desportivas, música e stand-up comedy, animação  
para crianças, gastronomia, entre outras, com o 
apoio de várias entidades, nomeadamente, da Re -
gião de Aveiro. Neste dia de confraternização a 
gas    tronomia tradicional marcou presença através da 
representação de várias confrarias da Região Centro 
que ali levaram algumas das suas iguarias. Assim, 
várias foram as confrarias gastronómicas que ali le  -
varam sabores como o leitão, os pastéis de Águeda, 
as enguias, os ovos-moles, os pastéis de Tentúgal, 
o bacalhau, as sainhas, os doces de Coimbra e o 
ca         brito da Serra do Caramulo. Assim, para além de 
um bom momento de convívio, este foi também 
um momento onde a boa e tradicional gastronomia 
esteve presente e soube deliciar quem participou 
nesta iniciativa.
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Lançamento do Livro 
de António Cavaco

António Cavaco lançou, no passado dia 4 de Setem-
bro, uma obra de grande fôlego que, trata, como 
te       ma de base, a gastronomia açoriana, conforme o 
título sugere – “Sabores das Ilhas”.

A cerimónia teve o patrocínio da Associação Por-
tas do Mar que, para o efeito, disponibilizou a sua 
“Loja Açores” e o serviço de apoio, contando com 
larga participação do público, nomeadamente muitos 
amigos pessoais e representantes de organizações e 
instituições locais, relevando-se as presenças de José 
Manuel Bolieiro, Presidente do Município ponta-
delgadense, Francisco Madeira, da Direcção Regio-
nal de Turismo e em representação do Secretário 
Regional, e o Adjunto do Presidente do Governo 
Regional, em representação do Presidente do Go -
verno. A obra, com edição do autor e impressão da 
Coingra, teve o apoio do programa “Proconvergên-
cia” no âmbito da Direcção Regional do Turismo. 
Em boa verdade, “Sabores das Ilhas – Um Roteiro 
de Afectos” é, de facto, uma obra de grande fôlego 
que, na essência, trata de gastronomia de uma forma 
que chama à colação diversas vertentes da realidade 
das nossas ilhas, desde os primeiros tempos à actua-
lidade.

O Secretário-Geral da Confraria dos “Gastrónomos 
dos Açores”, ali em funções de Vice-presidente da 
Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómi-
cas, falando em representação da Presidente do 
Con    selho Directivo da mesma Federação, Drª Olga 
Cavaleiro, felicitou António Cavaco e a Confraria 
de que é Confrade-Mor pela obra que acabava de 
publicar e pelo que ela representa para a dignificação 
da gastronomia açoriana e portuguesa, disponibi-
lizando a António Cavaco, desde logo, espaço na 
“CASA DAS CONFRARIAS”, que funciona no 
Casino da Figueira, para a divulgação e venda desta 
nobre publicação.

Aqui está a obra! São 498 páginas 
ilustradas, de registos histórico/
etnográficos, turísticos, culturais, 
receituário gastronómico e 
roteiro.
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A Casa das Confrarias
de Portugal

A Casa das Confrarias de Portugal procura ser lugar 
de encontro, de conhecimento, de confraternização 
e, sobretudo, de transmissão de conhecimento. É 
um espaço das confrarias onde dominam as nossas 
tradições gastronómicas traduzidas nos trajes que se 
encontram em exposição e que mostram como o 
mo   vimento confraternal gastronómico português 
tem força, está presente na sociedade e é activo nas 
suas funções e objectivos.

Neste contexto, gostaríamos de convidar as con-
frarias a divulgar o funcionamento deste espaço de 
forma a que cada vez mais possa ser mais conhecido 
e valorizado. Os interessados poderão visitá-lo todos 
os dias entre as 15.00 e 03.00 (horário do Casino)

Mas a Casa das Confrarias também precisa das 
con             frarias para ter conteúdo, programação e vida. 
Queremos trazer as confrarias à sua Casa, ao espaço 
que é delas e onde tudo pode acontecer. Como foi 
dito na inauguração, naquele espaço cabe tudo o que 
as confrarias desejarem, o sonho é o que orienta a 
nossa acção e queremos trazer até ali todos os que 
queiram partilhar a sua actividade, os seus desígnios, 
os seus produtos e os seus esforços. Assim, pedimos 
a todas as confrarias que ali queiram desenvolver 
actividades que partilhem connosco essa vontade 
pa   ra que possamos ter uma programação activa e      um 
calendário de actividades que enriqueçam aquele 
espaço e o espírito que lhe é inerente. A apresenta-
ção de livros, de projectos, harmonizações poderá 
ser enquadrado no espaço da Casa das Confrarias, 
assim como reuniões ou assembleias gerais. 

Esperamos o vosso contributo no enriquecimento da 
Casa das Confrarias de Portugal, um espaço que é 
de todos nós e que, orgulhosamente, nos representa. 

A Direção da FPCG
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Quinta da Boeira 
Presença da FPCG

O espaço da Quinta da Boeira, Gaia, viveu no pa -
ssado Verão um conjunto de iniciativas integradas 
no projecto “Portugal in a bottle”. Vários foram os 
expositores que estiveram presentes com os seus pro-
dutos regionais, alguns deles relacionados com con-
frarias gastronómicas portuguesas. Também a FPCG 
esteve representada naquele espaço através de um 
stand preenchido com todas as confrarias federadas.  

A animação constante permitiu uma generosa aflu-
ência de visitantes que ali puderam realizar provas 
de vinhos e de outros produtos regionais. Para o 
pró    ximo ano, contamos que este espaço esteja de 
no  vo disponível com a boa gastronomia nacional.
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A Gastronomia e a Literatura
O Conto Civilização de Eça de Queirós

(Parte I – III)
J. A. Gonçalves Guimarães | Confraria Queirosiana

Os contos de Eça de Queirós são geralmente menos conhecidos do que os seus romances ou novelas, mas 
não são menos importantes no conjunto da sua obra. Alguns são mesmo difíceis de assim os classificar, pois 
de tão extensos e com enredo desenvolvido, são afinal novelas que foram publicadas em folhetins, ou que o 
escritor não teve tempo de publicar em vida em versão definitiva, e assim foram “arrumados” postumamente 
nas Obras Completas, como é o caso do conto S. Cristóvão. Por sua vez, o conto Civilização, inicialmente 
publicado na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro em outubro de 1893, acabaria por ser um ensaio da obra 
A Cidade e as Serras, que o próprio autor, numa carta enviada ao editor, classificaria como uma nou-
velle phantaisiste, ou seja, um exercício de mera arte literária, o qual, graças ao literato baionense António 
Cabral, um dos primeiros biógrafos de Eça após a sua morte, foi transformado pelos devotos da mitologia 
queirosiana numa espécie de “monografia local” da Quinta de Vila Nova, Santa Cruz do Douro, Baião, 
o que, no nosso entender, além de não ser verdade, apouca o escritor e a obra. Mas perante crenças a razão 
pouco pode, e por isso, por esta via, pouco ou nada há a fazer.

Neste conto, efetivamente escrito e publicado pouco tempo depois de o escritor lá ter ido pela primeira vez, em 
curta estadia, quando em 1892 andava a tratar das propriedades que couberam a sua mulher das partilhas 
por morte de sua sogra, a quinta chama-se Torges, e não ainda Tormes; quanto aos outros topónimos (Azães, 
Goães), se efetivamente fossem verdadeiros e geográficos, poderiam estar localizados em diversas freguesias e 
concelhos do Norte do país. Talvez Gondim, com apeadeiro de comboio, tenha sido sugerido por Godim na 
Régua. Mas tal não tem qualquer interesse, pois Eça não é aqui jornalista, nem geógrafo, nem historiador, 
nem cobrador de dízimas ou funcionário dos correios. A colagem deste conto, ou de A Cidade e as Serras, 
como aliás de qualquer outra sua obra de caráter ficcional, a lugares, personagens ou acontecimentos, é pois um 
exercício charadístico alheio ao escritor e à busca da universalidade que sempre procurou nelas transmitir. Se 
é certo que podemos dar como aceitável que a visita de Eça àquela quinta tenha garantido alguma inspiração 
rural para o conto e a novela sequente, aliás garantida, até pela negativa, na correspondência do escritor para a 
esposa, e até admitir que aí colheu algumas notas apontadas a lápis no seu canhenho de viagem, como sempre 
fazia, e das quais depois se servia para os textos definitivos, convém lembrar que tanto o conto como a novela 
foram escritos em Paris e não em Baião, como muitos mitómanos pretendem, e que a segunda só foi publi-
cada em 1901, já depois da morte de Eça, e ao que parece com revisão do texto, acrescentos e sonegações de 
Ramalho Ortigão.

Mas muito mais importante do que este jogo do “foi aqui, é ali”, sempre absurdo numa obra de arte literária 
que deve valer – e neste caso vale – por si só, como metáfora da vida e da sociedade que é, entre muitas outras 
coisas desta prosa excecional que ficaram temos a descrição da riqueza e autenticidade da gastronomia rural 
portuguesa da região de Baião e do Baixo Douro, que, garanto-vos eu, já provei, já estudei, e prometo repetir, 
pois se o paladar, ou até a gula, assim mo pedem, o intelecto ainda tem muitas interrogações para preencher. 
Para tal, tanto o conto Civilização como A Cidade e as Serras, são duas obras diferentes que vale a pena 
voltar a ler, se possível sem as deixar requentar em análises apressadas e apriorísticas, nem tão pouco as deixar 
esturricar em clichés definitivos. Interroguem-se e comam com estas belíssimas metáforas, é o que vos posso 
recomendar com amizade.



Civilização

Eu possuo preciosamente um amigo (o seu nome é 
Jacinto) que nasceu num palácio, com quarenta con-
tos de renda em pingues terras de pão, azeite e gado.
Desde o berço, onde sua mãe, senhora gorda e 
crédula de Trás-os-Montes, espalhava, para reter as 
Fadas Benéficas, funcho e âmbar, Jacinto fora sem-
pre mais resistente e são que um pinheiro das dunas. 

Um lindo rio, murmuroso e transparente, com 
um leito muito liso de areia muito branca, reflec-
tindo apenas pedaços lustrosos de um céu de Verão 
ou ramagens sempre verdes e de bom aroma, não 
ofereceria, àquele que o descesse numa barca cheia 
de almofadas e de champanhe gelado, mais doçura e 
facilidades do que a vida oferecia ao meu camarada 
Jacinto. Não teve sarampo e não teve lombrigas. 
Nunca padeceu, mesmo na idade em que se lê Bal-
zac e Musset, os tormentos da sensibilidade. Nas suas 
amizades foi sempre tão feliz como o clássico Ores-
tes. Do amor só experimentara o mel – esse mel que 
o amor invariavelmente concede a quem o pratica, 
como as abelhas, com ligeireza e mobilidade. Ambi-
ção, sentira somente a de compreender bem as ideias 
gerais e a «ponta do seu intelecto» (como diz o velho 
cronista medieval) não estava ainda romba nem 

I
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Do amor só experimentara 
o mel – esse mel que 
o amor invariavelmente 
concede a quem o pratica, 
como as abelhas, com 
ligeireza e mobilidade. 

ferrugenta... E todavia, desde os vinte e oito anos, 
Jacinto já se vinha repastando de Schopenhauer, do 
Eclesiastes, de outros pessimistas menores, e três, 
quatro vezes por dia, bocejava, com um bocejo cavo 
e lento, passando os dedos finos sobre as faces, com 
se nelas só palpasse palidez e ruína. Porquê?

Era ele, de todos os homens que conheci, o mais 
complexamente civilizado – ou, antes, aquele que se 
munira da mais vasta soma de civilização material, 
ornamental e intelectual. Nesse palácio (florida-
mente chamado o Jasmineiro) que seu pai, também 
Jacinto, construíra sobre uma honesta casa do século 
XVII, assoalhada a pinho e branqueada a cal – exis-
tia, creio eu, tudo quanto para bem do espírito ou 
da matéria os homens têm criado, através da incer-
teza e dor, desde que abandonaram o vale feliz de 
Septa-Sindu, a Terra das Águas Fáceis, o doce país 
ariano. A biblioteca – que em duas salas, amplas e 
claras como praças, forrava as paredes, inteiramente, 
desde os tapetes de Caramânia até ao tecto, donde, 
alternadamente, através de cristais, o sol e a electri-
cidade vertiam uma luz estudiosa e calma – conti-
nha vinte e cinco mil volumes, instalados em ébano, 
magnificamente revestidos de marroquim escarlate. 

Só sistemas filosóficos (e com justa prudência, para 
poupar espaço, o bibliotecário apenas coleccionara 
os que irreconciliavelmente se contradizem) havia 
mil e oitocentos e dezassete!

Uma tarde que eu desejava copiar um ditame de 
Adam Smith, percorri, buscando este economista ao 
longo das estantes, oito metros de economia política! 
Assim se achava formidavelmente abastecido o meu 
amigo Jacinto de todas as obras essenciais da inte-
ligência – e mesmo da estupidez. E o único incon-
veniente deste monumental armazém do saber era 
que todo aquele que lá penetrava, inevitavelmente 
lá adormecia, por causa das poltronas, que, providas 
de finas pranchas móveis para sustentar o livro, o 
charuto, o lápis das notas, a taça de café, ofereciam 
ainda uma combinação oscilante e flácida de almo-
fadas, onde o corpo encontrava logo, para mal do 
espírito, a doçura, a profundidade e a paz estirada de 
um leito.

Ao fundo, e como um altar-mor, era o gabinete de 
trabalho de Jacinto. A sua cadeira, grave e abacial, 
de couro, com brasões, datava do século XIV, e em 
torno dela pendiam numerosos tubos acústicos, que, 
sobre os panejamentos de seda cor de musgo e cor 
de hera, pareciam serpentes adormecidas e suspen-
sas num velho muro de quinta. Nunca recordo sem 
assombro a sua mesa, recoberta toda de sagazes e 
subtis instrumentos para cortar papel, numerar pági-
nas, colar estampilhas, aguçar lápis, raspar emendas, 
imprimir datas, derreter lacre, cintar documentos, 
carimbar contas! Uns de níquel, outros de aço, 
rebri    lhantes e frios, todos eram de um manejo labo-
rioso e lento: alguns, com as molas rígidas, as pontas 
vivas, brilhavam e feriam: e nas largas folhas de 
papel Whatman em que ele escrevia, e que custavam 
quinhentos réis, eu por vezes surpreendi gotas de 
sangue do meu amigo. Mas a todos ele considerava 
indispensáveis para compor as suas cartas ( Jacinto 
não compunha obras), assim como os trinta e cinco 
dicionários, e os manuais, e as enciclopédias, e os 
guias, e os directórios, atulhando uma estante iso-
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— Maravilhosa invenção! Quem não admirará os 
progressos deste século? Pois, numa doce noite de S. 
João, o meu supercivilizado amigo, desejando que 
umas senhoras parentas de Pinto Porto (as amáveis 
Gouveias) admirassem o fonógrafo, fez romper do 
bocarrão do aparelho, que parece uma trompa, a 
conhecida voz rotunda e oracular:

— Quem não admirará os progressos deste século? 
Mas, inábil ou brusco, certamente desconcertou 
alguma mola vital – porque de repente o fonógrafo 
começa a redizer, sem descontinuação, intermi-
navelmente, com uma sonoridade cada vez mais 
rotunda, a sentença do conselheiro:

— Quem não admirará os progressos deste século? 
Debalde Jacinto, pálido, com os dedos trémulos, tor-
turava o aparelho. A exclamação recomeçava, rolava, 
oracular e majestosa:

— Quem não admirará os progressos deste século? 
Enervados, retirámos para uma sala distante, pesada-
mente revestida de panos de Arrás. Em vão! A voz 
de Pinto Porto lá estava, entre os panos de Arrás, 
implacável e rotunda:

— Quem não admirará os progressos deste século? 
Furiosos, enterrámos uma almofada na boca do 
fonógrafo, atirámos por cima mantas, cobertores 
espessos, para sufocar a voz abominável. Em vão! 
Sob a mordaça, sob as grossas lãs, a voz rouquejava, 
surda mas oracular

— Quem não admirará os progressos deste século? 
As amáveis Gouveias tinham abalado, apertando 
desesperadamente os xales sobre a cabeça. Mesmo à 
cozinha, onde nos refugiámos, a voz descia, engas-
gada e gosmosa:

— Quem não admirará os progressos deste século? 
Fugimos espavoridos para a rua. Era de madrugada. 
Um fresco bando de raparigas, de volta das fontes, 
passava cantando com braçados de flores:

Todas as ervas são bentas Em manhã de S. João...

lada, esguia, em forma de torre, que silenciosamente 
girava sobre o seu pedestal, e que eu denominara o 
Farol. O que, porém, mais completamente imprimia 
àquele gabinete um portentoso carácter de civili-
zação eram, sobre as suas peanhas de carvalho, os 
grandes aparelhos, facilitadores do pensamento – a 
máquina de escrever, os autocopistas, o telégrafo 
Morse, o fonógrafo, o telefone, o teatrofone, outros 
ainda, todos com metais luzidios, todos com longos 
fios. Constantemente sons curtos e secos retiniam 
no ar morno daquele santuário. Tique, tique, tique! 
Dlim, dlim, dlim! Craque, craque, craque! Trrre, 
Trrre, Trrre!... Era o meu amigo comunicando. 
Todos esses fios mergulhados em forças universais 
transmitiam forças universais. E elas nem sem-
pre, desgraçadamente, se conservavam domadas e 
disciplinadas! Jacinto recolhera no fonógrafo a voz 
do conselheiro Pinto Porto, uma voz oracular e 
rotunda, no momento de exclamar com respeito, 
com autoridade:
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Jacinto, respirando o ar matinal, limpava as bagas 
lentas do suor. Recolhemos ao Jasmineiro, com o sol 
já alto, já quente. Muito de manso abrimos as portas, 
como no receio de despertar alguém. Horror! Logo 
da antecâmara percebemos sons estrangulados, 
roufenhos: «admirará... progressos... século!...» Só de 
tarde um electricista pôde emudecer aquele fonó-
grafo horrendo.

Bem mais aprazível (para mim) do que esse gabinete 
temerosamente atulhado de civilização – era a sala 
de jantar, pelo seu arranjo compreensível, fácil e 
íntimo. À mesa só cabiam seis amigos, que Jacinto 
escolhia com critério na literatura, na arte e na 
metafísica e que, entre as tapeçarias de Arrás, repre-
sentando colinas, pomares e pórticos da Ática, cheias 
de classicismo e de luz, renovavam ali repetidamente 
banquetes que, pela sua intelectualidade, lembravam 
os de Platão. Cada garfada se cruzava com um pen-
samento ou com palavras destramente arranjadas em 
forma de pensamento.

E a cada talher correspondiam seis garfos, todos 
de feitios dissemelhantes e astuciosos – um para 
as ostras, outro para o peixe, outro para as carnes, 
outro para os legumes, outro para a fruta, outro para 
o queijo. Os copos, pela diversidade dos contornos e 
das cores, faziam, sobre a toalha mais reluzente que 
esmalte, como ramalhetes silvestres espalhados por 
cima de neve. Mas Jacinto e os seus filósofos, lem-
brando o que o experiente Salomão ensina sobre as 
ruínas e amarguras do vinho, bebiam apenas em três 
gotas de água uma gota de bordéus Chateaubriand, 
1860. Assim o recomendam Hesíodo no seu Nereu, 
Díocles nas suas Abelhas. E de águas havia sempre 
no Jasmineiro um luxo redundante – águas gela-
das, águas carbonatadas, águas esterilizadas, águas 
gasosas, águas de sais, águas minerais, outras ainda, 
em garrafas sérias, com tratados terapêuticos impres-
sos no rótulo... O cozinheiro, mestre Sardão, era 
daqueles que Anaxágoras equiparava dos Retóricos, 
aos Oradores, a todos os que sabem a arte divina 
de «temperar e servir a Ideia»: e em Síbaris, cidade 

do Viver Excelente, os magistrados teriam votado a 
mestre Sardão, pelas festas de Juno Lacínia, a coroa 
de folhas de ouro e a túnica milésia que se devia 
aos benfeitores cívicos. A sua sopa de alcachofras e 
ovas de carpa; os seus filetes de veado macerados em 
velho madeira com puré de nozes; as suas amoras 
geladas em éter, outros acepipes ainda, numerosos e 
profundos (e os únicos que tolerava o meu Jacinto), 
eram obras de um artista, superior pela abundância 
das ideias novas – e juntavam sempre a raridade do 
sabor à magnificência da forma. Tal prato desse mes-
tre incomparável parecia, pela ornamentação, pela 
graça Dorida dos lavores, pelo arranjo dos coloridos 
frescos e cantantes, uma jóia esmaltada do cinzel 
de Cellini ou Meurice. Quantas tardes eu desejei 
fotografar aquelas composições de excelente fantasia, 
antes que o trinchante as retalhasse! E esta superfi-
nidade do comer condizia deliciosamente com a do 
servir. Por sobre um tapete, mais fofo e mole que o 
musgo da floresta da Brocelanda, deslizavam, como 
sombras fardadas de branco, cinco criados e um 
pajem preto, à maneira vistosa do século XVIII. As 
travessas (de prata) subiam da cozinha e da copa por 
dois ascensores, um para as iguarias quentes, forrado 
de tubos onde a água fervia; outro, mais lento, para 
as iguarias frias, forrado de zinco, amónia e sal, e 
ambos escondidos por flores tão densas e viçosas, 
que era como se até a sopa saísse fumegando dos 
românticos jardins de Armida. E muito bem me 
lembro de um domingo de Maio em que, jantando 
com Jacinto um bispo, o erudito bispo de Chora-
zin, o peixe emperrou no meio do ascensor, sendo 
necessário que acudissem, pura o extrair, pedreiros 
com alavancas.
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Nas tardes em que havia «banquete de Platão» (que 
assim denominávamos essas festas de trufas e ideias 
gerais), eu, vizinho e íntimo, aparecia ao declinar 
do Sol, e subia familiarmente ao quarto do nosso 
Jacinto – onde o encontrava sempre incerto entre as 
suas casacas, porque as usava alternadamente de seda, 
de pano, de flanelas Jaegher, e de foulard das Índias. 
O quarto respirava o frescor e aroma do jardim por 
duas vastas janelas, providas magnificamente (além 
das cortinas de seda mole Luís XV) de uma vidraça 
exterior de cristal inteiro, de uma vidraça interior de 
cristais miúdos, de um toldo rolando na cimalha, de 
um estore de sedinha frouxa, de gazes que franziam 
e se enrolavam como nuvens e de uma gelosia móvel 
de gradaria mourisca. Todos estes resguardos (sábia 
invenção de Holland & E.C-a de Londres) serviam 
a graduar a luz e o ar – segundo os avisos de termó-
metros, barómetros e higrómetros, montados em 
ébano, e a que um meteorologista (Cunha Guedes) 
vinha, todas as semanas, verificar a precisão.

Entre estas duas varandas rebrilhava a mesa de 
toilette, uma mesa enorme de vidro, toda de vidro, 
para a tornar impenetrável aos micróbios, e coberta 
de todos esses utensílios de asseio e alinho que o 
homem do século XIX necessita numa capital, para 
não desfear o conjunto sumptuário da civilização. 
Quando o nosso Jacinto, arrastando as suas enge-
nhosas chinelas de pelica e seda, se acercava desta ara 
– eu, bem aconchegado num divã, abria com indo-
lência uma revista, ordinariamente a Revista Elec-
tropática, ou a das Indagações Psíquicas. E Jacinto 
começava... Cada um desses utensílios de aço, de 
marfim, de prata, impunham ao meu amigo, pela 
influência omnipoderosa que as coisas exercem sobre 
o dono (sunt tyrannioe rerum) o dever de o utilizar 
com aptidão e deferência. E assim as operações do 
alindamento de Jacinto apresentavam a prolixidade, 
reverente e insuprimível, dos ritos de um sacrifício.

II
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Começava pelo cabelo... Com uma escova chata, 
redonda e dura, acamava o cabelo, corredio e louro, 
no alto, aos lados da risca; com uma escova estreita e 
recurva, à maneira do alfange de um persa, ondeava 
o cabelo sobre a orelha; com uma escova côncava, 
em forma de telha, empastava o cabelo, por trás, 
sobre a nuca... Respirava e sorria. Depois, com uma 
escova de longas cerdas, fixava o bigode; com uma 
escova leve e flácida acurvava as sobrancelhas; com 
uma escova feita de penugem regularizava as pesta-
nas. E deste modo Jacinto ficava diante do espelho, 
passando pêlos sobre o seu pêlo, durante catorze 
minutos.

Penteado e cansado, ia purificar as mãos. Dois 
criados, ao fundo, manobravam com perícia e 
vigor os aparelhos do lavatório – que era apenas 
um resumo dos maquinismos monumentais da sala 
de banho. Ali, sobre o mármore verde e róseo do 
lavatório, havia apenas dois duches (quente e frio) 
para a cabeça; quatro jactos, graduados desde zero 
até cem graus; o vaporizador de perfumes; a fonte 
de água esterilizada (para os dentes); o repuxo para 
a barba; e ainda torneiras que rebrilhavam e botões 
de ébano que, de leve roçados, desencadeavam o 
marulho e o estridor de torrentes nos Alpes... Nunca 
eu, para molhar os dedos, me cheguei àquele lava-
tório sem terror – escarmentado da tarde amarga de 
Janeiro em que bruscamente, dessoldada a torneira, 
o jacto de água a cem graus rebentou, silvando e 
fumegando, furioso, devastador... Fugimos todos, 
espavoridos. Um clamor atroou o Jasmineiro. O 
velho Grilo, escudeiro que fora do Jacinto pai, ficou 
coberto de empolas na face, nas mãos fiéis.

Quando Jacinto acabava de se enxugar laboriosa-
mente a toalhas de felpo, de linho, de corda entran-
çada (paca restabelecer a circulação), de seda trouxa 
(para lustrar a pele) bocejava, com um bocejo cavo e 
lento.
E era este bocejo, perpétuo e vago, que nos inquie-
tava a nós, seus amigos e filósofos. Que faltava a 
este homem excelente? Ele tinha a sua inabalável 
saúde de pinheiro bravo, crescido nas dunas; uma 
luz da inteligência, própria a tudo alumiar, firme e 
clara sem tremor ou morrão; quarenta magníficos 
contos de renda; todas as simpatias de uma cidade 
chasqueadora e céptica; uma vida varrida de som-
bras, mais liberta e lisa do que um céu de Verão...   E 
todavia bocejava constantemente, palpava na face, 
com os dedos finos, a palidez e as rugas. Aos trinta 
anos Jacinto corcovava, como sob um fardo injusto! 
E pela moralidade desconsolada de toda a sua acção 
parecia ligado desde os dedos até à vontade, pelas 
malhas apertadas de uma rede que se não via e que 
o travava. Era doloroso testemunhar o fastio com 
que ele, para apontar um endereço, tomava o seu 
lápis pneumático, a sua pena eléctrica – ou, para 
avisar o cocheiro, apanhava o tubo telefónico!... 



nona arte | 47

Neste mover lento do braço magro, nos vincos que 
lhe arrepanhavam o nariz, mesmo nos seus silêncios, 
longos e derreados, se senda o brado constante que 
lhe ia na alma: «Que maçada! Que maçada!» Clara-
mente a vida era para Jacinto um cansaço – ou por 
laboriosa e difícil, ou por desinteressante e oca. Por 
isso o meu pobre amigo procurava constantemente 
juntar à sua vida novos interesses, novas facilidades. 
Dois inventores, homens de muito zelo e pesquisa, 
estavam encarregados, um em Inglaterra, outro na 
América, de lhe noticiar e de lhe fornecer todas as 
invenções, as mais miúdas, que concorressem a aper-
feiçoar a confortabilidade do Jasmineiro. De resto, 
ele próprio se correspondia com Edison. E, pelo lado 
do pensamento, Jacinto não cessava também de bus-
car interesses e emoções que o reconciliassem com 
a vida – penetrando à cata dessas emoções e desses 

interesses pelas veredas mais desviadas do saber, a 
ponto de devorar, desde Janeiro a Março, setenta e 
sete volumes sobre a evolução das ideias morais entre 
as raças negróides. Ah! nunca homem deste século 
batalhou mais esforçadamente contra a seca de viver! 
Debalde! Mesmo de explorações tão cativantes como 
essa, através da moral dos negróides, Jacinto regres-
sava mais murcho, com bocejos mais cavos!

E era então que ele se refugiava intensamente na 
leitura de Schopenhauer e do Ecclesiastes. Por-
quê? Sem dúvida porque ambos esses pessimistas o 
confirmavam nas conclusões que ele tirava de uma 
experiência paciente e rigorosa, «que tudo é vaidade 
ou dor, que quanto mais se sabe, mais se pena, e que 
ter sido rei de Jerusalém e obtido os gozos todos 
na vida só leva a maior amargura...» Mas porque 
rolara assim a tão escura desilusão – o saudável, rico, 
sereno e intelectual Jacinto? O velho escudeiro Grilo 
pretendia que «Sua Excelência sofria de fartura!»

Cada garfada se cruzava com um 
pensamento ou com palavras destramente 
arranjadas em forma de pensamento.
E a cada talher correspondiam seis garfos, 
todos de feitios dissemelhantes e astuciosos 
– um para as ostras, outro para o peixe, outro 
para as carnes, outro para os legumes, outro 
para a fruta, outro para o queijo.
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III
Ora, justamente depois desse Inverno, em que ele se 
embrenhara na moral dos negróides e instalara a luz 
eléctrica entre os arvoredos do jardim, sucedeu que 
Jacinto teve a necessidade moral iniludível de partir 
para o Norte, para o seu velho solar de Torges. 
Jacinto não conhecia Torges, e foi com desusado 
tédio que ele se preparou, durante sete semanas, para 
essa jornada agreste. A quinta fica nas serras – e a 
rude casa solarenga, onde ainda resta uma torre do 
século XV estava ocupada, havia trinta anos pelos 
caseiros, boa gente de trabalho, que comia o seu 
caldo entre a fumaraça da lareira e estendia o trigo a 
secar nas salas senhoriais.

Jacinto, logo nos começos de Março, escrevera cui-
dadosamente ao seu procurador Sousa, que habitava 
a aldeia de Torges, ordenando-lhe que compusesse 
os telhados, caiasse os muros, envidraçasse as jane-
las. Depois mandou expedir, por comboios rápidos, 
em caixotes que transpunham a custo os portões do 
Jasmineiro, todos os confortos necessários a duas 
semanas de montanha – camas de penas, poltronas, 
divãs, lâmpadas de Carcel, banheiras de níquel, 
tubos acústicos para chamar os escudeiros, tapetes 
persas para amaciar os soalhos. Um dos cocheiros 
partiu com um cupé, uma vitória, um breque, mulas 
e guizos.

Depois foi o cozinheiro, com a bateria, a garrafeira, 
a geleira, bocais de trufas, caixas profundas de águas 
minerais. Desde o amanhecer, nos pátios largos do 
palacete, se pregava, se martelava, como na constru-
ção de uma cidade. E as bagagens, desfilando, lem-
bravam uma página de Heródoto ao narrar a invasão 
persa. Jacinto emagrecera com os cuidados daquele 
Êxodo. Por fim, largámos numa manhã de Junho, 
com o Grilo e trinta e sete malas.

Eu acompanhava Jacinto, no meu caminho para 
Goães, onde vive minha tia, a uma légua farta de 
Torges: e íamos num vagão reservado, entre vastas 
almofadas, com perdizes e champanhe num cesto. 
A meio da jornada devíamos mudar de comboio – 
nessa estação que tem um nome sonoro em ola e um 
tão suave e cândido jardim de roseiras brancas. Era 
domingo de imensa poeira e sol – e encontrámos 
aí, enchendo a plataforma estreita, todo um pova-
réu festivo que vinha da romaria de S. Gregório da 
Serra.
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Para aquele trasbordo, em tarde de arraial, o horá-
rio só nos concedia três minutos avaros. O outro 
comboio já esperava, rente aos alpendres, impaciente 
e silvando. Uma sineta badalava com furor. E, sem 
mesmo atender às lindas moças que ali saracoteavam, 
aos bandos, afogueadas, de lenços flamejantes, o seio 
farto coberto de ouro, e a imagem do santo espetada 
no chapéu – corremos, empurrámos, furámos, saltá-
mos para o outro vagão, já reservado, marcado por 
um cartão com as iniciais de Jacinto. Imediatamente 
o trem rolou. Pensei então no nosso Grilo, nas trinta 
e sete malas! E debruçado da portinhola avistei ainda 
junto ao cunhal da estação, sob os eucaliptos, um 
monte de bagagens, e homens de boné agaloado 
que, diante delas, bracejavam com desespero.

Murmurei, recaindo nas almofadas: — Que serviço! 
Jacinto, ao canto, sem descerrar os olhos, suspirou: 
— Que maçada! Toda uma hora deslizámos lenta-
mente entre trigais e vinhedo; e ainda o sol batia nas 
vidraças, quente e poeirento, quando chegámos à 
estação de Gondim, onde o procurador de Jacinto, o 
excelente Sousa, nos devia esperar com cavalos para 
treparmos a serra até ao solar de Torges. Por trás do 
jardim da estação, todo florido também de rosas e 
margaridas, Jacinto reconheceu logo as suas carrua-
gens, ainda empacotadas em lona.

Mas quando nos apeámos no pequeno cais branco e 
fresco – só houve em torno de nós solidão e silên-
cio... Nem procurador, nem cavalos! O chefe da 
estação, a quem eu perguntara com ansiedade «se 
não aparecera ali o Sr. Sousa, se não conhecia o Sr. 
Sousa», tirou afavelmente o seu boné de galão. Era 
um moço gordo e redondo, com cores de maçã 
camoesa, que trazia sob o braço um volume de 
versos. «Conhecia perfeitamente o Sr. Sousa! Três 
semanas antes jogara ele a manilha com o Sr. Sousa! 
Nessa tarde, porém, infelizmente, não avistara o 
Sr. Sousa!» O comboio desaparecera por detrás das 
fragas altas que ali pendem sobre o rio. Um carrega-
dor enrolava o cigarro, assobiando. Rente da grade 
do jardim, uma velha, toda de negro, dormitava 
agachada no chão, diante de uma cesta de ovos. E o 
nosso Grilo, e as nossas bagagens?... O chefe enco-
lheu risonhamente os ombros nédios. Todos os nos-
sos bens tinham encalhado, decerto, naquela estação 
de roseiras brancas que tem um nome sonoro em 
ola. E nós ali estávamos, perdidos na serra agreste, 
sem procurador, sem cavalos, sem Grilo, sem malas.
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Para que esfiar miudamente o lance lamentável? Ao 
pé da estação, numa quebrada da serra, havia um 
casal foreiro à quinta, onde alcançámos, para nos 
levarem e nos guiarem a Torges, uma égua laza-
renta, um jumento branco, um rapaz e um podengo. 
E aí começámos a trepar, enfastiadamente, estes 
caminhos agrestes – os mesmos, decerto, por onde 
vinham e iam, de monte a rio, os Jacintos do século 
XV. Mas, passada uma trémula ponte de pau que 
galga um ribeiro todo quebrado por fragas (e onde 
abunda a truta adorável) os nossos males esquece-
ram, ante a inesperada, incomparável beleza daquela 
serra bendita. O divino artista que está nos Céus 
compusera, certamente, csse monte numa das suas 
manhãs de mais solene e bucólica inspiração.

A grandeza era tanta como a graça... Dizer os 
vales fofos de verdura, os bosques quase sacros, os 
pomares cheirosos e em flor, a frescura das águas 
cantantes, as ermidinhas branqueando nos altos, 
as rochas musgosas, o ar de uma doçura de Para-
íso, toda a majestade e toda a lindeza – não é para 
mim, homem de pequena arfe. Nem creio mesmo 
que fosse para mestre Horácio. Quem pode dizer a 
beleza das coisas, tão simples e inexprimível? Jacinto 
adiante, na égua tarda, murmurava:

— Ah! que beleza! Eu atrás, no burro, com as 
pernas bambas, murmurava: — Ah! que beleza! Os 
espertos regatos riam, saltando de rocha em rocha. 
Finos ramos de arbustos floridos roçavam as nossas 
faces, com familiaridade e carinho. Muito tempo 
um melro nos seguiu, de choupo para castanheiro, 
assobiando os nossos louvores. Serra bem acolhedora 
e amável... Ah! que beleza!
Por entre estes «Ahs!» maravilhados chegámos a uma 
avenida de faias, que nos pareceu clássica e nobre. 
Atirando uma nova vergastada ao burro e à égua, o 
nosso rapaz, com o seu podengo ao lado, gritava:

— Aqui é que estemos! E ao fundo das faias havia 
com efeito um portão de quinta, que um escudo de 
armas de velha pedra, roída de musgo, grandemente 
afidalgava. Dentro já os cães ladravam com furor. 
E, mal Jacinto, e eu atrás dele no burro de Sancho, 
transpusemos o limiar solarengo, correu para nós, do 
alto de uma escadaria, um homem branco, rapado 
como um clérigo, sem colete, sem jaleca, que erguia 
para o ar, num assombro, os braços esgazeados. 
Era o caseiro, o Zé Brás. E logo ali, nas pedras do 
pátio, entre o latir dos cães, surdiu uma tumultuosa 
história que o pobre Brás balbuciava, aturdido, e 
que enchia a face de Jacinto de lividez e de cólera. 
O caseiro não esperava Sua Excelência. Ninguém 
esperava Sua Excelência. (Ele dizia sua inselência.)

O procurador, o Sr. Sousa, estava para a raia desde 
Maio, a tratar a mãe que levara um couce de mula. 
E decerto houvera engano, cartas perdidas... Por-
que o Sr. Sousa só contava com Sua Excelência, em 
Setembro, para a vindima. Na casa nenhuma obra 
começara. E infelizmente para Sua Excelência os 
telhados ainda estavam sem telhas, e as janelas sem 
vidraças...
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Cruzei os braços, num justo espanto. Mas os cai-
xotes – esses caixotes remetidos para Torges, com 
tanta prudência, em Abril, repletos de colchões, 
de regalos, de civilização?... O caseiro, vago, sem 
compreender, arregalava os olhos miúdos, onde já 
bailavam lágrimas. Os caixotes?! Nada chegara, nada 
aparecera. E na sua perturbação o Zé Brás procurava 
entre as arcadas do pátio, nas algibeiras das pantalo-
nas... Os caixotes? Não, não tinha os caixotes!

Foi então que o cocheiro de Jacinto (que trouxera 
os cavalos e as carruagens) se acercou, gravemente. 
Esse era um civilizado – e acusou logo o governo. Já 
quando ele servia o senhor visconde de S. Francisco 
se tinham assim perdido, por desleixo do governo, 
da cidade para a serra, dois caixotes com vinho 
ve    lho da Madeira e roupa branca de senhora. Por 
isso ele, escarmentado, sem confiança na Nação, 
não largara as carruagens – e era tudo o que restava 
a Sua Excelência: o breque, a vitória, o cupé e os 
guizos. Somente, naquela rude montanha, não havia 
estradas onde elas rolassem. E corno só podiam subir 
para a quinta em grandes carros de bois – ele lá as 
deixara em baixo, na estação, quietas, empacotadas 
na lona...

Jacinto ficara plantado diante de mim, com as mãos 
nos bolsos: — E agora?

Nada restava senão recolher, cear o caldo do Zé 
Brás, e dormir nas palhas que os fados nos conce-
dessem. Subimos. A escadaria nobre conduzia a uma 
varanda, toda coberta, em alpendre, acompanhando 
a fachada do casarão e ornada, entre os seus grossos 
pilares de granito, por caixotes cheios de terra, em 
que floriam cravos. Colhi um cravo. Entrámos. É 
o meu pobre Jacinto contemplou, enfim, as salas 
do seu solar! Eram enormes, com as altas paredes 
rebocadas a cal que o tempo e o abandono tinham 
enegrecido, e vazias, desoladamente nuas, ofere-
cendo apenas como vestígio de habitação e de vida, 
pelos cantos, algum monte de cestos ou algum 
molho de enxadas. Nos tectos remotos de carvalho 
negro alvejavam manchas – que era o céu já pálido 
do fim da tarde, surpreendido através dos buracos do 
telhado. Não restava uma vidraça. Por vezes, sob os 
nossos passos, uma tábua podre rangia e cedia.

Parámos, enfim, na última, a mais vasta, onde havia 
duas arcas tulheiras para guardar o grão; e aí depu-
semos, melancolicamente, o que nos ficara de trinta 
e sete malas – os paletós alvadios, uma bengala e um 
Jornal da Tarde . Através das ]anelas desvidraçadas, 
por onde se avistavam copas de arvoredos e as serras 
azuis de além-rio, o ar entrava, montesino e largo, 
circulando plenamente como em um eirado, com 
aromas de pinheiro bravo. E lá de baixo, dos vales, 
subia, desgarrada e triste, uma voz de pegureira can-
tando. Jacinto balbuciou:

— É horroroso! Eu murmurei: — É campestre!
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Cerimónias 
Capitulares

Capítulo da Confraria do Bodo | 27-07-2013

Julho

Agosto

Capítulo da Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa | 28-08-2013
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Capítulo da Confraria da Chanfana | 08-09-2013

Capítulo da Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar | 14-09-2013

Setembro

Capítulo da Confraria Gastronómica do Arroz e do Mar | 21-09-2013
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VII Capítulo da Confraria das Papas de S. Miguel | 28-09-2013

Capítulo da Confraria Gastronómica O Rabelo | 05-10-2013

Outubro
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Capítulo da Confraria dos Carolos e Papas de Milho | 05-10-2013

Capítulo da Confraria do Chícharo | 06-10-2013



Novembro
16

Assembleia Geral da FPCG

23
Confraria Queirosiana – Vila Nova de Gaia

Confraria da Marmelada de Odivelas

Confraria do Medronho

30
XII Capítulo Confraria Nabos e Companhia

Confraria dos Ovos Moles – Aveiro

15
Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar – Ovar

Dezembro
01

Confraria da Raça Arouquesa – Arouca

07
Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do Caramulo


