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editorial

A riqueza cultura do nosso Portugal entusiasma a nossa vontade em divulgar as 
nossas tradições. Por isso, em mais um número da nossa NONA ARTE privile-
giámos a divulgação de algumas tradições culturais que, curiosamente, entron-
cam em tradições gastronómicas. Assim, nesta edição vamos fazer uma viagem 
pelo Arquipélago dos Açores, pela Gândara e pela raia beirã na procura do 
que nos distingue, as tradições açorianas, a Arte Xávega e a tradição da Capeia 
Raiana.

A Confraria dos gastrónomos dos Açores faz-nos uma visita guiada pelo arqui-
pélago Açoriano, esse imenso mundo natural onde ressalvam as gentes, as paisa-
gens, os sabores. Aqui encontramos a descrição das festas do Senhor Santo Cristo 
dos Milagres e do Divino Espírito Santo. Como se sabe, estas tradições incluem 
rituais alimentares fortíssimos que nos mostram como os laços da comunidade 
se reforçam através da partilha do pão, do vinho e da carne, essa tríade alimen-
tar tão importante na religião católica. Último reduto da tradição das Festas do 
Divino Espírito Santo, os Açores mostram a pujança deste ritual que, apesar da 
inovação, tem mantido todos os cultos necessários. 

Pela Arte Xávega vamos pela mão da Confraria Gastronómica da Gândara que 
nos ajuda a sentir a força da força das gentes gandaresas que na agrura da vida 
na terra e no mar criaram tradições ricas que ainda hoje se mantém. É famosa a 
venda de peixe fresco na Tocha, é reconhecida a qualidade daquela gastronomia 
que mistura de forma harmoniosa a riqueza da nossa costa e dos produtos da 
terra. 

Capeia Raiana, prática única em Portugal que ainda hoje se revive pelo Con-
celho do Sabugal. É o forcão, é a força dos homens versus força do animal, é a 
agrura do trabalho versus a riqueza e descontração da festa, é a tradição de um 
produto que se distingue por ser único, o Bucho Raiano. Conhecer esta tradi-
ção é conhecer um pouco de Portugal que assim se mostra de forma orgulhosa e 
transmite como sempre se soube fazer das dificuldades motivo de resistência, de 
superar o que é difícil, de incorporar valores humanos. 

São Martinho, castanhas, vinho velho, vinho velho. Saibamos viver as épocas 
no seu tempo. Saibamos saborear os produtos na sua época. Vamos à castanha, 
vamos ao vinho novo, vamos ao aconchego que o frio nos provoca. 

Como se vê, a alimentação perpassa as restantes tradições e está sempre pre-
sente. Podemos afirmar que a alimentação é omnipresente na cultura, para além 
de ser cultura, está em todos os rituais da nossa vida. É uma boa maneira de 
apresentarmos as nossas tradições, como um prelúdio da força cultural das nossas 
gentes!

Vamos descobrir Portugal através das Confrarias! Vamos descobrir Portugal 
pelas tradições gastronómicas! 
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oragos e Patronos da Cozinha (IV)
1

Santa Zita (Citha / Sitha)  – Padroeira Universal das 
Empregadas Domésticas e dos Padeiros (Parte 2)

Manuel Ferro | Universidade de Coimbra

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

que integram uma só série: 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 Cozinhei-

ras, in Gastronomias. Revista da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, n.º 23, 

Junho de 2012, pp. 25-31; seguida de Oragos e Patronos da Cozinha (III): S. Lourenço, Patrono 

dos Cozinheiros e Assadores, in Gastronomias. Revista da Federação Portuguesa das Confrarias Gas-

tronómicas, n.º 26, Março de 2013, pp. 6-14; e Oragos e Patronos da Cozinha (III): S. Lourenço, 

Patrono dos Cozinheiros e Assadores (Parte II), in Nona Arte. Revista da Federação Portuguesa das 

Confrarias Gastronómicas, n.º 27, Junho de 2013, pp. 6-13 e Oragos e Patronos da Cozinha (IV): 

Santa Zita (Citha / Sitha): Padroeira Universal das Empregadas Domésticas e dos Padeiros (Parte 

I), in Nona Arte. Revista da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, n.º 31, Junho de 

2014, pp. 6-14.

Segundo as palavras do Cardeal Patriarca D. Manuel 
Gonçalves Cerejeira, a Obra de Santa Zita “leva às 
criadas fraterna protecção, auxílio, conforto, defesa, 
apoio, carinho. E que tesouros de humildade, dedi-
cação, generosidade e pureza ela tem descoberto, 
fomentado e cultivado nestas silenciosas e activas 
auxiliares das famílias” (apud Padre Alves Brás,4 1998, 
58).

Assumindo-se como uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS) e, ao mesmo tempo, 
uma Associação católica com personalidade jurí-
dica, canónica e civil, a Obra de Santa Zita visa o 
desenvolvimento integral da pessoa, centrando-se o 
respetivo alvo na assistência em caso de necessidade, 
como o desemprego, doença ou invalidez; a inter-
venção na educação de crianças em infantários e 
jardins-de-infância; a formação de jovens no serviço 
prestado em lares para estudantes; o desenvolvi-
mento de áreas diversificadas, embora se centre mais 
em atividades relacionadas com o serviço doméstico; 
em simultâneo, ainda se propõe desenvolver a ação 
pastoral e apostólica, visando sempre a promoção da 
mulher, bem como o apoio à família e à vida. De 
vocação apostólica e social, a grande preocupação da 
Obra é a promoção do crescimento harmonioso e 
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As atividades da Obra de Santa Zita projetam-se, 
por conseguinte, em Centros de Apoio e Educa-
ção de Infância; em Lares, Centros de Dia e Apoio 
Domiciliário de Idosos; em Centros de Acolhimento 
Temporário de Crianças e Idosos; no Acolhimento 
de crianças, jovens e mulheres em risco; em Esco-
las Profissionais; em Serviços Sociais; na Animação 
Social e Recreativa; no campo da Espiritualidade e 
da Evangelização; e no âmbito do Associativismo. 
Além do mais, estabelece parcerias com o Instituto 
Secular das Cooperadoras da Família (ISCF); com 

integral do indivíduo em família e na sociedade, nas 
mais diversas circunstâncias, recorrendo à respetiva 
formação profissional, mas também vocacional, 
espiritual e cultural (Padre Alves Brás,4 1998, 52). 
Aliás, as quatro primeiras alíneas art. 2, dedicado aos 
objetivos, dos Estatutos da Obra definem expressa-
mente: “a) Promover a formação moral, intelectual e 
profissional das auxiliares da família, em especial das 
suas associadas; b) Criar, orientar e dirigir serviços 
de apoio a qualquer família, designadamente no que 
se refere a crianças e idosos; c) Tomar outras inicia-
tivas, quando e onde forem oportunas, para ajudar 
à resolução das carências familiares; d) Cooperar 
com outras instituições, oficiais e particulares, que 
se dedicam a fins semelhantes e, de modo especial, 
com o Instituto Secular das Cooperadoras da Famí-
lia” (Padre Alves Brás,4 1998, 59).

Seguindo o exemplo e o lema de Santa Zita – «Mãos 
no trabalho, coração em Deus»  – , pretende-se 
mostrar a dignidade de todas as profissões, quando 
desempenhadas com honestidade, competência, ale-
gria e dignidade aos olhos do Criador. Desse modo, 
poder-se-á reconhecer a nobreza e decência do ser 
humano, independentemente da sua categoria social 
e do trabalho desempenhado. Por esse motivo, a 
Obra cria e dirige ações e iniciativas que têm como 
público-alvo as suas associadas e as famílias, muito 
particularmente as mais carenciadas. Além disso, 
colabora também com outras instituições correlatas 
na solução de problemas familiares. Cimenta, por 
conseguinte, o espírito de solidariedade de todos 
quantos a ela recorrem. Ainda hoje a Obra de Santa 
Zita vive graças à boa vontade de voluntárias que 
dedicam em pleno todo o seu tempo aos objetivos 
acima mencionados. Além disso, dá forma organi-
zada às diversas formas de voluntariado e solidarie-
dade de todos quantos com ela se disponham a cola-
borar. Dos vários tipos de voluntariado, contam-se 
o Grupo de Cooperadoras, o Grupo Apostólico de 
Auxiliares (Grupo de Apoio a Sócias), os Voluntários 
do Apostolado da Imprensa (Movimento VAI), as 
Visitadoras domiciliárias e os Voluntários de Ação 
Social (Trabalho em parceria).
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Centros de Cooperação Familiar (CCF); com a 
Confederação Nacional de Instituições de Solida-
riedade Social (CNIS); com a União Distrital das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social 
(UDIPSS); com a Federação das Instituições de 
Terceira Idade (FITI); e com a Fundação Monse-
nhor Alves Brás /Escola Profissional de Agentes de 
Serviço e Apoio Social (FMAB / EP-ASAS).

Várias têm sido as marcas que servem de baliza 
desde a formação e institucionalização da Obra 
de Santa Zita até aos nossos dias. O Padre Brás dá 
início à fundação da Obra a 1 de Abril de 1931, 
que surge com o nome de Obra de Previdência e 
Formação das Criadas (OPFC) (Padre Alves Brás, 
41998, 48). Um ano mais tarde, a 12 de Abril, 
tem lugar a aprovação civil pelo Governo Civil da 
Guarda e, logo a 25 do mesmo mês e ano, a apro-
vação canónica pelo Bispo Diocesano, pelo que a 
27 de Abril imediato se celebra a 1.ª Festa de Santa 
Zita, considerada como a sessão inaugural oficial da 
Obra. Também a 1 de Agosto do mesmo ano, teve 
lugar a abertura da primeira Casa de Santa Zita na 
Rua D. Sancho I, na Guarda. Entre 1932 e 1962, 
verifica-se a expansão da Obra por todo o território 
nacional, atingindo 20 casas (de Póvoa do Varzim 
a Braga, Guimarães, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, 

Casegas, Coimbra, Figueira da Foz, Covilhã, Cas-
telo Branco, Abrantes, Portalegre, Lisboa, Elvas, 
Faro e Funchal) e cerca de 40 delegações.

Em 1942 foram atualizados os Estatutos pela Auto-
ridade Eclesiástica (que voltaram a ser revistos em 
1984 e aprovados pelo Cardeal Patriarca) e, em 
1944, o Padre Alves Brás adquire um edifício na 
Estrela (Rua de Santo António à Estrela, 35), em 
Lisboa, que se torna a Casa-Mãe e sede geral da 
Obra e a partir do qual concebe a fundação de 
outras instituições como o Instituto Secular das 
Cooperadoras da Família (Padre Alves Brás,4 1998, 
53), assim designado a partir de 1955, muito embora 
fundado em 1937 com a designação de Instituto 
Secular das Servas da Família (Padre Alves Brás,4 
1998, 60-62; Baptista, 2000); o Movimento por 
um Lar Cristão (Padre Alves Brás,4 1998, 68; Manuel 
& Moniz, 2000), cujos Estatutos foram aprovados 
pela Conferência Episcopal Portuguesa em 16 de 
Novembro de 1994 (Padre Alves Brás,4 1998, 69), e o 
Centro de Cooperação Familiar (Padre Alves Brás,4 
1998, 3; Barros, 2013, 30). 
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Santa Zita de Lucca – modelo 
de entrega aos outros […], 
promovendo a dignidade da 
empregada doméstica num 
contexto em que pouco era 
considerada.

Em 1946, tem lugar a revisão e aprovação de Novos 
Estatutos e Regulamentos, passando a Obra a ser 
de âmbito nacional, e, em 1957/1958, enquanto se 
celebram as bodas de prata da Obra de Santa Zita, 
inaugura-se uma nova Casa na Guarda e o Padre 
Alves Brás é honrado com o título de Monsenhor, 
vindo, depois, a falecer em 1966, vítima de acidente 
rodoviário (Padre Alves Brás,4 1998, 72-75). Após a 
celebração das bodas de ouro da Obra, em 1982, 
fez-se sentir a necessidade da sua reestruturação, 
tendo em conta a ampliação do seu âmbito de ação.

Mais recentemente, de modo mais concreto desde 
1991, a Fundação Monsenhor Alves Brás instituiu 
uma Escola Profissional de Agentes de Serviço 
e Apoio Social que faculta cursos de Animador 
Sociocultural, Técnico de Secretariado, de Apoio à 
Infância, de Turismo, de Gestão, de Contabilidade, 
de Biblioteca, de Receção e de Organização de 
Eventos, a fim de proporcionar hipóteses mais ele-
vadas para que os formandos entrem no mercado de 
trabalho com mais facilidade ou possam prosseguir 
estudos a nível superior.

A um nível mais pragmático, surgem os Centros de 
Cooperação Familiar com a finalidade de ministrar 
cursos de culinária e economia doméstica, enferma-
gem no lar e puericultura, relações humanas e for-
mação social, bordados e artes aplicadas, preparação 
do casamento, etc. (Padre Alves Brás,4 1998, 76). Em 
paralelo, institui-se, em 1964, o movimento Volun-
tários do Apostolado da Imprensa (VAI), cujo fim é 

o de propagar as publicações, muito particularmente 
a que são editadas pela Obra e pelo Instituto (Padre 
Alves Brás,4 1998, 77), num vasto leque de títulos sob 
o patrocínio do P.e Brás: Jornal Voz das Criadas (hoje 
Bem-Fazer), Jornal da Família, Almanaque de Santa 
Zita, Família Forte e Unida, O Problema das Criadas, 
Manual da Criada Cristã, Vida de Santa Zita e diver-
sos opúsculos, como Flores sobre a Terra (Padre Alves 
Brás,4 1998, 77).

… e toda esta obra foi feita na senda do exemplo 
primacial de Santa Zita de Lucca, cujo modelo de 
entrega aos outros inspirou os homens e as mulheres 
da modernidade e se projetou no mundo dos nossos 
dias, promovendo a dignidade da empregada domés-
tica num contexto em que pouco era considerada.
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Por ocasião do dia da festa litúrgica de Santa Zita, 
é hábito na região italiana de Lucca que as famílias 
condicionem certos doces de humilde condição, 
sendo de partilhar relevância que cozam um pão de 
confeção especial em sua honra: 

o Pão de santa Zita

Ingredientes
• 1,5 xícara de água a ferver
• 6 colheres de sopa de manteiga
• 1,5 xícara de mel
• 1 colher de sopa de sal
• 2 pacotes de fermento seco
• 0,5 xícara de água quente (105-115 °C)
• 2 ovos
• 1 xícara de gérmen de trigo
• 5,5 xícaras de farinha de trigo

Instruções
Misture a água a ferver, a manteiga, o mel e o sal e 
mexa até derreter a manteiga. Deixe arrefecer até 
ficar morna. Dissolva o fermento em água morna. 
Adicione o fermento, ovos, o gérmen de trigo e 
metade da farinha à mistura morna. Bata 2 minutos 
em velocidade média com a batedeira ou com uma 
colher a 300 golpes vigorosos. Misture a restante 
farinha com uma colher. A massa fica pegajosa. 
Espalhe a massa uniformemente numa forma de pão 
bem untada. Alise as pontas polvilhando com fari-
nha e ajuste à forma. Deixe levedar em local aque-
cido até uma polegada a contar da boca da forma. 
Leve ao forno a 190 °C por 45 a 50 minutos ou até 
que o pão soe a oco quando batido. A crosta deverá 
ficar tostada. Remover da forma de uma só vez; 
pincele as pontas com manteiga derretida ou marga-
rina e deixe esfriar antes de cortar. A quantidade dos 
ingredientes dá para 2 pães.

(Fonte da receita: Demetria Taylor, The Cook's Blessings, New York, 
Random House, 1965)
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À Conversa Com…  
Confraria Gastronómica

"O Moliceiro"

De forma sucinta defina as linhas mestras do 
património cultural gastronómico/ou de pro-
dutos que a Confraria Gastronómica "o moli-
ceiro" preserva, investiga e divulga. Usando a 
gastronomia com veículo transmissor, a confraria 
tem por objeto a defesa, preservação e divulgação 
dos saberes e sabores decorrentes da utilização das 
espécies piscícolas provenientes da Ria, nomea-
damente a enguia, a lampreia, o sável, o choco, o 
linguado entre outras.
Tem também como anseio maior, a defesa das 
embarcações da Ria com especial relevo, do barco 
Moliceiro.
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Como poderia apresentar a vossa Confraria? A 
Confraria foi fundada em 13 de Fevereiro de 2000, 
por 20 confrades com origem na Ria de Aveiro.
Com sede na Ribeira de Pardelhas, concelho da 
Murtosa, a associação é composta atualmente por 
cerca de 50 confrades.
Somos uma confraria muito ativa, que participa 
anualmente em inúmeras atividades e representações 
externas, bem como cumprimos com um plano de 
atividades (internas ou abertas à comunidade) com 
cerca de 14 ações.
Em termos de indumentária, o nosso traje é com-
posto por gabão preto, de lavrador rico, e chapéu da 
mesma cor. O escapulário é constituído por barco 
moliceiro em bronze, pendente de uma corda com 
nós de marinheiro. O estandarte tem feitio de vela 
de barco moliceiro.

sinteticamente explique a importância do 
vosso produto na alimentação e na gastrono-
mia da comunidade, da região, do país e/ou 
de outros países. O peixe da Ria sempre se cons-
tituiu como elemento fundamental da gastronomia 
local, além de meio de subsistência de grande parte 
da nossa comunidade. 
A diáspora murtoseira, resultado da procura de 
melhor condição de vida, dispersa por várias regiões 
de Portugal e do Mundo, constitui-se como refe-
rencial das tradições gastronómicas e culturais da 
Murtosa. Por exemplo, a comunidade murtoseira 
dos EUA, realiza periodicamente festivais da enguia,
Como “ex-libris”, refira-se as enguias de escabe-
che, verdadeiro pitéu degustado com tanto prazer 
na Beira Interior como no “mercado da saudade” 
através das conhecidas barricas.
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explique abreviadamente a origem desse(s) 
produto(s) e/ou especialidades culinárias. 
Foram objecto de classificação e/ou certifica-
ção? Os produtos são originários na Ria de Aveiro.
Como especialidades podemos elencar as enguias 
com molho de escabeche, a caldeirada de enguias, 
sopa de enguias, o arroz de lampreia, a lampreia à 
bordalesa, o sável de escabeche, caldeirada de cho-
cos, caldeirada e fritada de peixe, etc.
Estas especialidades culinárias não foram objeto 
de classificação ou certificação. Baseiam-se nas 
receitas oriundas da tradicão e sabedoria popular, 
constituindo-se a Confraria como depositária dessa 
herança e como elo de transmissão destes sabores e 
saberes.

Nos capítulos levados a efeito pela Confraria 
Gastronómica "o moliceiro", que propósi-
tos privilegiam? Os propósitos são, como sempre, 
a divulgação da nossa tradição gastronómica, em 
ambiente natural e tendo sempre como companhia a 
Ria e o barco Moliceiro.
Em todos os nossos capítulos, utilizamos apenas 
produtos da nossa região, preparados pelos nossos 
confrades, à maneira dos nossos pescadores e gentes 
locais.
 

Para além dos Capítulos enumere outras 
actividades levadas a efeito com regularidade 
pela vossa Confraria. A Confraria  tem um vasto 
programa anual, com atividades gastronómicas e 
culturais, podendo-se destacar as seguintes: a reali-
zação anual do Festival Gastronómico da Lampreia 
e do Sável da Ria, que decorre em Março e Abril, 
a realização anual do Festival Gastronómico da 
Enguia da Ria, que decorre em Outubro, a organi-
zação de Caminhadas Temáticas e passeios gastro-
nómicos na Ria em barco Moliceiro (que permitem 
dar a conhecer toda a beleza da laguna e a sua fauna 
e flora), bem como participações em eventos orga-
nizados por outras confrarias, pela FPCG, ou por 
outras entidades oficiais.

A Confraria tem produzido e publicitado tra-
balhos de investigação e promoção dos produ-
tos e do receituário local e regional? Não temos 
produzido bibliografia com trabalhos de investiga-
ção. No entanto, temos feito promoções dos nossos 
produtos e receituário local em diversos programas 
de rádio e televisão, em escolas de hotelaria e em 
artigos de jornais e revistas da especialidade. 

Descreva resumidamente qual o impacto 
dessas actividades, acções e trabalhos junto 
da autarquia, outras autoridades, comunidade 
local e região. A Confraria, provavelmente como 
reconhecimento do trabalho de divulgação gastro-
nómica, cultural e turística que vem desenvolvendo, 
tem sido chamada a desenvolver inúmeras ações, em 
parceria com a autarquia da Murtosa. O impacto 
deste trabalho na comunidade local e regional é 
muito positivo, tendo evoluído muito favoravel-
mente ao longo do tempo. 
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A Confraria Gastronómica "o moliceiro" é 
habitualmente convidada para estar presente 
ou participar em actos promovidos pelo poder 
local, regional, nacional? em caso afirmativo 
diga quais, como e com que resultados para 
a Confraria. Somos periodicamente convidados, 
sobretudo pelo poder local e regional.
De facto temos desenvolvido diversas parcerias com 
a autarquia e outras coletividades, por exemplo a 
Universidade de Aveiro, sempre com resultados 
muito positivos.
Como exemplo de parceria com a autarquia e 
coletividades, destacamos: a recriação dos ciclos do 
milho e do linho e das artes xávega e do chinchorro 
ou também mostras gastronómicas para entidades 
regionais ou nacionais.

Na sua opinião o trabalho desenvolvido pela 
Vossa Confraria é reconhecido na Comuni-
dade e na região? Achamos que sim, sendo quan-
tificável esse interesse pelo número de vezes que 
somos solicitados a prestar os nossos serviços.
A enguia, produto de referência da Murtosa, saiu 
valorizada a partir da realização dos festivais gastro-
nómicos da enguia, organizados  e divulgados pela 
nossa confraria.
Também graças às nossas iniciativas de divulgação 
da lampreia e do sável, estes produtos passaram a 
ser utilizados na restauração, facto que permitiu aos 
nossos pescadores diversificar e rentabilizar a sua 
atividade, acrescentando valor à economia local.

 

A Confraria tem parcerias ou protocolos 
de cooperação com outras Confrarias e/ou 
Federações/Associações de Confrarias? Temos 
parcerias informais de cooperação com diversas 
confrarias.
Somos membros fundadores da FNCGP agora 
designada FPCG, com quem colaboramos em diver-
sos eventos.

No ano 2000, a gastronomia foi classificada 
como património cultural imaterial. Que 
considerações faz desta classificação? Essa clas-
sificação é de extrema importância para a afirmação 
identitária dos lugares e dos povos, constituindo a 
consagração formal da sua importância enquanto 
manifestação de usos e costumes autóctones.
A gastronomia, apresentada como património cul-
tural imaterial, valoriza-se. Potenciado, este valor 
conduzirá inevitavelmente a um incremento às 
economias locais e, por consequência às regiões e 
aos países.
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Na sua opinião faz sentido Portugal apresen-
tar uma candidatura da cozinha portuguesa 
como património cultural da humanidade? 
Faz sentido. Portugal tem uma gastronomia rica e 
variada, baseada na dieta mediterrânica, reconhecida 
pela UNESCO.
O facto da nossa cozinha ter por base a dieta medi-
terrânica é muito importante, na medida em que 
está demonstrado que esta é uma dieta ancestral, de 
grande valor nutricional, baseada em produtos fres-
cos, produzidos localmente, preventiva de doenças 
cardiovasculares e cancerígenas.
Portanto, essa possibilidade conduziria, natural-
mente, à valorização e reconhecimento dos nos-
sos produtos e das regiões de onde proveem, com 
reflexo na gastronomia, no turismo e, por conse-
quência, na economia.

Como definiria a Gastronomia portuguesa? A 
gastronomia portuguesa, rica e variada, marcada-
mente mediterrânica, tem também grande influên-
cia atlântica, notória pela quantidade de peixe 
consumida tradicionalmente, não fossemos nós um 
país de história e tradição marítima.

Que papel considera que a gastronomia de -
sem   penha na promoção turística do País? A 
gastronomia portuguesa é um valioso elemento 
diferenciador da oferta turística. A sua autenticidade, 
o carácter único dos produtos e diversidade regional 
fomenta a criação de alternativas nos roteiros, facto 
muito valorizado nos turistas de hoje.
Com fundamento na diferenciação, para os mer-
cados internacionais, interessa potenciar o produto 
gastronomia como uma mais-valia complementar 
para os programas turísticos preparados pelos opera-
dores. 

Como seria possível conseguir a internaciona-
lização da nossa gastronomia? A internacionali-
zação só será possível, de forma eficaz e sustentada, 
através de ações concertadas (estratégicas e de divul-
gação) entre os vários intervenientes, institucionais e 
não institucionais, públicos e privados.
Como resultado dessa concertação, parece-nos 
evidente que dela devam constar, por exemplo, a 
criação de uma entidade que trate especificamente 
do desenvolvimento e da promoção da gastrono-
mia como produto turístico-cultural; a criação de 
oportunidades de interação entre órgãos públicos e 
privados (responsáveis pelo turismo, fornecedores, 
produtores e comunidades locais); a promoção da 
certificação de produtos locais que garantam a quali-
dade do produto e ajudem a manter uma imagem do 
produto associada ao destino; a criação de experiên-
cias turístico-culturais únicas e em interação com a 
comunidade local.  

o que pensa das recentes modificações opera-
das na “Nona Arte”? Com as alterações introdu-
zidas a revista apresenta-se graficamente mais apela-
tiva e com uma linha editorial reta e bem definida.
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As Nossas Personalidades
Domingos Silva

Como define a importância da gastronomia no contexto da 
nossa sociedade? A Gastronomia nunca deixará de ser 
um elemento fundamental em qualquer comunidade 
ou sociedade, seja em termos individuais, seja em 
termos conjuntos, seja em termos históricos, seja em 
termos presentes e ou de futuro.
Factor indispensável de sobrevivência humana, 
quanto tem assegurado este objectivo, a gastrono-
mia inicia um trajecto de reforço de competências 
e valências, rumo ao desenho de uma identidade 
diferenciadora e definidora, num quadro de alta 
qualidade e originalidade.
Ou seja, é sempre a partir de uma alimentação fru-
gal, de pura sobrevivência, exigida até por dificul-
dades de índole climática, políticas e ou económicas 
que se vai garantindo o prolongamento da vida até 
se alcançar o patamar de iguaria bem diferenciadora 
que se transforma em “manjar de deuses” identi-
ficativo da comunidade. O Mundo está repleto de 
exemplos que confirmam esta síntese.
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As acessibilidades porque tanto se reclama não são as 
rodoviárias, ferroviárias, fluviais, aéreas ou maríti-
mas. 
São as acessibilidades aquisitivas. 
Encurtar estas distâncias seja através do incremento 
do poder de compra, seja através da fuga à exorbi-
tância de preços, tantas vezes ultrapassando os pata-
mares de “preços selváticos”, “preços repelentes”, ou 
mesmo preços de aquisição inibida, para não dizer 
preços para apenas se olhar, tem de ser um grande 
imperativo nacional.
Fruto obviamente de mais e melhor produtividade, 
mas fundamentalmente fruto de uma nova filosofia 
de fixação e marcação de preços.
Ou seja: a pergunta que nos é dirigida é superper-
tinente. E a resposta há-de encontrar-se noutros 
quadrantes da imaginação em que se não incluam 
a cópia, a repetição, mas a ousadia da concepção e 
aplicação do diferente, nos locais, nos preços, nas 
horas, na mais qualidade do chamamento de clien-
tela e da prestação do serviço. 
Sempre acompanhado do olhar sorridente, e não na 
lógica do despacha.

Considera que a gastronomia é devidamente aproveitada na 
divulgação do nosso país? Existem produtos e regiões 
que sempre vem tendo notoriedade internacional, 
no domínio gastronómico, não necessariamente 
na gastronomia sólida, ou “stricto sensu”. Azeite, 
Vinho do Porto, Mateus Rosé, Pastel de Nata, con-
servas de peixe, etc., etc. são apenas os exemplos de 
maior facilidade de citação por memória espontânea 
e pronta.
Ou seja quando exportamos os produtos o País 
segue, naturalmente, associado, e não raras vezes a 
Região através, por exemplo, da figura jurídica de 
direito internacional privado D.O.P..
Outra coisa é fomentar a exportação do país atra-
vés da Importação de pessoas, ou seja através do 
Turismo, criando mais centros de apelação, sus-
tentando e incrementando os já relevantes como 
Algarve, Lisboa, Porto, Douro, Alentejo, por exem-
plo.
Com este outro objectivo – bem relevante e nada 
despiciendo – e num outro plano, com outro enqua-
dramento e noutra gama de parcerias, obviamente 
que há muito a fazer. 
De facto, a nossa característica sociológica eterna 
de que apenas o que é estrangeiro é bom, ajuda a 
perceber muito bem porque é que o lema e objec-
tivo nacionais de nos conhecermos a nós próprios, 
de conhecermos o nosso próprio país, de valorizar-
mos adequadamente no patamar da globalização as 
nossas riquezas continuam a ser grandes meta, quase 
inalcançáveis, por definição.
Claro que necessitamos de corrigir outro enten-
dimento sistémico: de que só o que é caro é bom. 
Caro tende a ser o que é raro. E o raro pode não ser 
bom. 

A Gastronomia nunca 
deixará de ser um elemento 
fundamental em qualquer 
comunidade ou sociedade, 
seja em termos individuais, 
seja em termos conjuntos, 
seja em termos históricos, 
seja em termos presentes e 
ou de futuro.
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Conhece o movimento das confrarias? Saber da sua exis-
tência, conhecer Responsáveis, ter tido o prazer de 
ter participado em  actividades e iniciativas de algu-
mas Confrarias, são variantes reais de resposta à per-
gunta. Mas daí a poder significar, com fundamento, 
que se lhes conhece a alma, vai distância relevante. 
Nomear algumas, de facto estamos capacitados para 
o fazer. Mas reconheçamos que devemos por aí nos 
quedar.

Pertence a alguma confraria? Como membro efectivo e 
com responsabilidades “confrádicas”, de facto, não. 
Fomos distinguidos com duas integrações de honra. 

Como entende o papel das confrarias na nossa sociedade? 
Não sendo um papel universal, também não é um 
aspecto pacífico, nem se confina a um papel único, 
garantidamente. 
Nem seria saudável a mera admissibilidade de uma 
solução complexa única, de utilização universal. 
Seria ignorar a diversidade e variabilidade próprias 
das organizações humanas. 
Mas pode-se perguntar: e porque não encarar-se a 
possibilidade de contemplar uma espécie de volun-
tariado cívico gratuito. Na busca das tradições, das 
suas origens, das causas, da sua própria evolução, 
do seu adequado registo, na sua explicação ao, 
por exemplo, ao mundo escolar do Concelho, da 
Região. 
Ou seja, reconhecer este património imaterial como 
uma fonte de criação de riqueza, a prazo. 
Causa e factor de investimento intangível colectivo, 
gratuito, mas interessado, de forma estruturada, 
também no campo dos elementos humanos que, 
organizada e concertadamente, se hão-de empenhar 
nessa tarefa de organização de uma parte muito 
relevante da história das Terras, dos Concelhos, das 
Gentes.

A História não é só história política, história militar, 
de lutas, conquistas, vitórias e derrotas. A gastrono-
mia muitas vezes é um repositório histórico, único 
e incontornável, das dificuldades individuais que, 
colectivamente, cada comunidade enfrentou, ultra-
passou e ganhou.
História da criatividade na sobrevivência de pes-
soas, comunidades e povos, a gastronomia se hoje é 
de glória, ontem terá sido de sobrevivência. Que o 
digam as tripas, as alheiras, o vinho dos mortos, etc., 
etc.. A própria doçaria tem também o seu valor da 
história económica e história social.
São todas estas valências que as Confrarias um dia 
começarão a adensar como fonte de saber transmis-
sível de geração para geração, como elementos iden-
titários e não como tradição cujas origens se perdem 
na névoa da falha de memória colectiva.

Na sua opinião, hoje em dia o que move alguém a tornar-
-se Confrade?  A diversidade de causas é tão extensa 
que tentar tipificar e enquadrar em classes tipo não 
ajuda a compreender as motivações reais. 
As Confrarias devem motivar-se a ser e motivarem 
os seus elementos admitidos a encarar a CONFRA-
RIA como um espaço e tempo de solidariedade e 
salvaguarda de patrimónios de identidade intempo-
rais e de mérito que ultrapassa a dimensão geográfica 
natural.

Num mundo em permanente mudança, quais são na sua 
opinião os maiores desafios que se colocam às Confrarias? 
Reencontrarem, permanentemente, a rota da sua 
génese, na busca, identificação, divulgação, das suas 
raízes originais. 
De alguma forma adoptarem os métodos da reli-
giosidade, para que as Confrarias virem entidades 
intemporais no sentido serem os guardiões das 
memórias dos saberes, sofreres e viveres de muitas 
pessoas que deixaram em legado o património da 
vida de longo prazo.

[…] a gastronomia se hoje é de glória, 
ontem terá sido de sobrevivência.
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Conhece a actividade da FPCG? As diferentes acti-
vidades desenvolvidas pela FPCG, ao longo da sua 
existência, não se arredam da lógica de alcance de 
dimensão nacional, como forma de estruturação 
mínima de enquadramento e forma coadjuvante 
por uma lado do reconhecimento do mérito de cada 
Confraria e por outro de estímulo a cada Confraria. 
Nada começa como nada acaba na FPCG. Mas tudo, 
na dimensão nacional, passa, naturalmente, pela 
FPCG.

Qual a opinião sobre o trabalho desenvolvido? Positivo, 
obviamente. Ainda mais quando desenvolvido em 
regime de voluntariado gratuito.
Felizmente que neste particular, o exemplo vem de 
cima
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roteiros
Confraria do Bucho Raiano “Capeia 

Raiana” e os Sabores da Raia

Capeia Arraiana – uma tradição exclusiva da 
raia sabugalense Perde-se na noite dos tempos a 
origem da capeia arraiana como peculiar forma de 
lidar o touro. Esta peculiar tourada, que tem como 
grande originalidade um instrumento chamado 
forcão, apenas existe numa estreita faixa do conce-
lho do Sabugal, ao redor da linha fronteiriça com 
Espanha.

Trata-se de um espectáculo único no mundo que, 
progressivamente, foi ganhando expressão e hoje, 
graças a manutenção dessa tradição, constitui uma 
imagem de marca daquele concelho raiano.

O forcão é um enorme triângulo formado com paus 
de carvalho, cortados e aparelhados a preceito. Na 
parte frontal, onde o touro investe, são-lhe colo-
cadas as «galhas», que consistem em varas bifurca-
das atadas com cordame. São necessários 20 a 30 
homens de boa compleição física para o movimenta-
rem, e com ele desafiarem o boi. A técnica consiste 
em saber rodopiar ao sabor das investidas do animal, 
evitando sempre que o mesmo contorne o aparelho 
ou consiga saltar-lhe para cima ou meter-se-lhe por 
baixo. Na manobra é crucial o papel do «rabejador», 
por norma homem alto e forte, que lá atrás, agar-
rado ao vértice do triângulo, é o verdadeiro timo-
neiro da aventura.

Antes da capeia propriamente dita, feita no largo 
da aldeia, realiza-se o «encerro». Tal espectáculo 
consiste no transporte e recolha do gado bravo para 
um curral no centro da aldeia, de onde sairá depois 
para a praça improvisada. Os touros vêm a pé, de 
lameiros afastados da terra, escoltados por cavalei-
ros, e entram em correria triunfal pelas ruas, com a 
população correndo também ou apinhada nos pata-
mares das casas aplaudindo os touros e os garbosos 
cavaleiros que os acompanham.

Por antiquíssima tradição o calendário anual das 
capeias nas terras raianas do concelho do Sabugal 
inicia-se na Lageosa, a 6 de Agosto e termina a 25 
do mesmo mês em Aldeia Velha. São pois 20 dias de 
intenso frenesim.

Pelo meio sucedem-se as touradas nas restantes 
aldeias. Aldeia do Bispo e Soito não perdem tempo, 
seguindo-se Alfaiates, Aldeia da Ponte, Ozendo, 
Forcalhos, Vale de Espinho, Fóios e também, mais 
recentemente, Rebolosa, Ruivós e Vale das Éguas.

A capeia é uma tradição que por si só constitui uma 
imensa potencialidade que o Sabugal pode e deve 
aproveitar para se projectar no futuro.



nona arte | 22

o património culinário raiano Diz o povo que 
à mesa não se envelhece, pelo que o bom alimento e a 
farta patuscada constituem formas sublimes de revi-
talização e convívio. Mais que tudo, bem alimentar 
é renovar forças para o trabucar quotidiano.

A gastronomia do povo de Riba Côa está intima-
mente ligada ao seu histórico modo de vida, que 
foi sempre de muita provação. A conhecida escassez 
de recursos e a pouca variedade de produtos fez o 
raiano parco no manjar. Porém sempre esteve apru-
mado para as grandes e colossais pândegas dos dias 
nomeados (Natal, Entrudo, Páscoa) e das jornadas 
de grande labuta (ceifa, carranja, malha, tirada das 
batatas, vindima). Não havendo abundâncias, a dona 
da casa aplicava-se nos temperos. Produtos simples e 
banais assim se tornavam maravilhas gastronómicas, 
obedecendo segredos bem guardados de confecção.

A gastronomia de cada região é hoje um forte 
potencial que deve ser amplamente aproveitado. 
Urge ir de encontro a essa oportunidade, oferecendo 
aos que nos visitam aquilo que é verdadeiramente 
nosso e nos caracteriza, em vez da confecção única 
e permanente de pratos que são verdadeiras banali-
dades e se disponibilizam em qualquer parte do País. 
É primordial sair da vulgaridade, da cozinha monó-
tona, e segundo regras internacionais de confecção 
rápida e em série.

Quem gosta de cozinhar sabe o destaque que assume 
o adubamento, com recurso a condimentos ances-
trais e de bem medida dose. Na cozinha caseira, 
de volta do lume ou do fogão, ainda se conservam 
algumas receitas antigas, que vão passando através 
das gerações, e que são ignoradas nos nossos restau-
rantes. Falta gente conhecedora dos meandros das 
receitas, tem-se medo à originalidade das receitas 
antigas, teme-se a sua eventual fraca popularidade. 
Na verdade há um assumido desprezo pelo risco, e 
sem arrojo não há projecto que vingue.

Infelizmente verifica-se um afastamento doentio da 
culinária antiga, que deveria ser antes revitalizada e 
oferecida nos lugares de pasto e repasto, com a cer-
teza de que assim se apostaria na originalidade e se 
iria ao encontro da oportunidade de aproveitar um 
potencial turístico que importa aproveitar.
Urge que alguém capacitado e bom conhecedor da 
arte gastronómica se lance na aventura de recolher, 
com todo o rigor, o manancial que o saber popular 
guarda escondido em cada casa.
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o bucho raiano Na raia sabugalense parte sig-
nificativa da mostra gastronómica de raiz iminen-
temente popular está nos enchidos, aqui anexos à 
matança do marrano e ao aproveitamento de todas 
as suas partes.

O Bucho constitui, a nosso ver, a peça mais pecu-
liar do enchido raiano, e que se revela a melhor da 
iguarias. Pedaços da carne do porco que ficou agar-
rada aos ossos, cabeça, rabo e orelha, tudo entra no 
enchimento da bexiga ou do palaio do porco, que 
foram lavados na água corrente da ribeira e fregados 
com casca de laranja. A carne é previamente guar-
dada em vinha de alhos, onde foi adicionada forte 
porção de pimentão, onde marina por pelo menos 
três dias. No dia do enchimento, faz-se com a massa 
do bucho que está na barranha uma manjar especial, 
que o povo apelida de prova. E a prova consiste em 
frigir na sertã pedaços da carne de vinha de alhos 
ou, em alternativa, assá-la na brasa.
Depois de cheio, o bucho dependura-se com o 
demais enchido nos varais do fumeiro, onde aguar-
dará pela secagem, feita à custa do calor do lume.

O Entrudo, em especial o Domingo Gordo, é a 
ocasião propícia a comer o bucho, sendo da tradi-
ção toda a família se refastelar com a peça. Mas, nos 
dias de hoje, o bucho tornou-se prato de referên-
cia, sendo apropriado manjar de qualquer encontro 
entre amigos, sobretudo no Inverno, por ser receita 
soberba, e de pesada substância.

Prepara-se o bucho introduzindo-o numa larga 
panela de ferro, envolto em pano de linho, que 
evitará que rebente durante a confecção. Mantido 
em lume brando, o cozimento durará pelo menos 
três horas, após o que será retirado, e aberto sobre 
larga barranha de barro. A acompanhar sairão bata-
tas cozidas e abundância de grelos de nabo cozidos, 
cujo marujar servirá de desenfastio.

Esta avoenga receita tradicional poderá trazer valor 
acrescentado à nossa região, sendo desejável que as 
casas de pasto apostem na confecção do bucho.
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oNDe DormIr

residencial restaurante o robalo

Largo do Cinema 4,
6320-455 Sabugal

oNDe Comer

restaurante o robalo

Largo do Cinema 4,
6320-455 Sabugal

restaurante Casa da esquila (Casteleiro)
Rua da Estrada, 74
6320-121 Casteleiro

o templo (sabugal)

Estrada Nacional 233-3
6320-379 Sabugal
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Confraria dos Aromas e Sabores 
Gandareses – “A Arte Xávega”

na Praia da Tocha

A arte xávega é uma forma tradicional de pesca, em 
que um grupo de pescadores num barco a remos 
lança as redes, para cercar os cardumes, puxando 
aquelas mais tarde para a praia.

Ainda não há duas décadas que na hora permitida ou 
mais aconselhada pela maré, soava na Praia da Tocha 
o inconfundível toque do búzio, a partir do qual os 
seis ou sete homens de cada companha - assim se 
denominavam as sociedades irregulares, constituídas 
pelo acordo de vontades de alguns poucos modestos 
pescadores - se preparavam para a pesca. 

Depois de equipado com cordas e redes, o barco, 
empurrado pela força braçal de pescadores e cola-
boradores, na sua maioria frequentadores da Praia, 
era arrastado sobre rolos de madeira até à água, 
afastando-se da costa duas ou três milhas.
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Já em terra, o arrais comandava os pescadores na 
tarefa de puxar, sempre à força de braços, as cor-
das que prendiam a rede, arrastando-a para a praia, 
operação a que se juntavam frequentemente alguns 
banhistas, cuja colaboração em tal tarefa era solici-
tada, igualmente através do toque do búzio. Instru-
mento esse usado ainda em situações de emergência, 
designadamente quando, por força de inesperado 
forte nevoeiro, os pescadores se viam perdidos em 
alto mar, o que, por vezes, exigia também, comple-
mentarmente, o lançamento de foguetes, em ordem 
a indicar-lhes o caminho de regresso a terra.

Actualmente, os pescadores recorrem já a novos 
mecanismos para facilitar a árdua tarefa de puxar 
as redes, aplicando motores nos barcos, assim como 
adaptando tractores para puxar os barcos para o mar 
e as redes para terra.

Depois procedia-se à separação do peixe capturado 
para ser leiloado publicamente, não sem que antes 
todos os participantes na árdua tarefa tivessem rece-
bido o seu quinhão, que frequentemente partilhado 
num agradável convívio com os pescadores, homens 
experientes, iam contando as suas histórias da faina 
enquanto grelhavam o peixe e assavam as batatas na 
areia.

Hoje, além de algumas inovações introduzidas na 
atividade piscatória, já não é o tocar do búzio que 
desperta os pescadores para a faina, mas o essencial 
da arte xávega permanece de tal modo viva que 
constitui um dos elementos de maior atração turís-
tica da Praia da Tocha. 

Os anos 60, década do grande boom de um produto 
chamado “Sol e Praia”, transformou uma simples 
aldeia de pescadores num agradável destino de férias, 
a que não falta, durante a época balnear, um vasto 
programa cultural e desportivo, que também con-
tribui para que os veraneantes se sintam motivados a 
voltar.

Não obstante a procura turística ter arrastado, ao 
longo dos últimos anos, o inevitável crescimento 
urbanístico, este desenvolveu-se sem afetar significa-
tivamente a identidade do aglomerado populacional. 
As medidas adoptadas para preservar a arquitetura 
xávega estão bem patentes na recuperação dos 
palheiros dos pescadores, agora transformadas em 
casas de férias, ou na adaptação dos materiais carac-
terísticos locais a formas de construção mais atuais.

A Praia da Tocha é, ainda hoje, uma aldeia pito-
resca, calma e tranquila, com um areal dourado 
onde, a par dos corpos bronzeados dos banhistas, se 
estendem as redes e os barcos típicos, enquanto os 
pescadores aguardam que o tempo permita a saída 
para o mar. 
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TOCHA
oNDe DormIr

Hotel Arcada
Avenida Dom João Garcia Bacelar 1012, 
3064-908 Tocha

oNDe Comer

o Panorama

Rua Francisco Guimaro 115,
3060-693 Praia da Tocha

Cova do Finfas

Rua São João,

3060-688 Praia da Tocha

restaurante Arcada
Avenida Dom João Garcia Bacelar 1012, 
3064-908 Tocha

restaurante o Amigo

Avenida D. João Garcia Bacelar,
3060-704 Tocha

restaurante Joka

Largo Dona Clementina Sequeira,
3060-816 Sanguinheira
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História/Natureza Os Açores, um arquipélago 
formado por nove ilhas habitadas e umas deze-
nas de ilhéus desabitados, situado sobre a Dorsal 
Média Atlântica, próximos do continente europeu 
e politicamente integrado na República Portuguesa 
e na União Europeia, é uma região ultra periférica 
do território da Europa, conforme estabelecido nos 
artigos 349 e 355 do Tratado da União Europeia. 
Oficialmente designado por, Região Autónoma dos 
Açores, dotada de autonomia política e administra-
tiva, está geograficamente assinalado no Nordeste do 
Oceano Atlântico, entre os 36º e os 43º de latitude 
Norte e os 25º e os 31º de longitude Oeste, inte-
grando a região bio-geográfica da Macaronésia.1 A 
sua localização, na zona central do Atlântico Norte, 
conferiu-lhe desde sempre uma posição estratégica, a 
meio caminho entre a Europa e a América. 

1Cavaco, António “sabores das Ilhas” Gastrono-

mia tradicional açoriana; Um roteiro de afectos, 

ed. Coingra, 2013, Ponta Delgada
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Tendo como fronteira, em todos os pontos cardeais, 
o Oceano Atlântico, a orografia das ilhas apresenta-
-se muito acidentada, com linhas de relevo orien-
tadas na direcção este-oeste. O ponto mais alto, 
2.352 m, situa-se na ilha do Pico, o que o torna o 
mais elevado do território português. Os Açores são 
simultaneamente, para uns a ponta mais ocidental 
da Europa,2 e, para outros a porta de entrada da 
Europa. Convenhamos que, a qualquer dos pontos 
de vista, rendemos concordância. Apenas nos per-
mitimos chamar a atenção para o factor tempo, que 
separa os dois pontos de vista. O tempo histórico, 
com uma visão de expansão e o tempo da “Aldeia 
Global”, com uma visão económico/política.

Sabemos, por demais falado e discutido, quer no 
lugar científico, quer no consuetudinário e noutros 
lugares, que não sendo afectos, nem a um nem a 
outro, marcam a cultura popular, que o controverso 
nome de “Açores”, dado ao conjunto das nove ilhas 
açorianas, esteve e, ainda está, envolvido em polé-
mica científica de historiadores, porquanto vêem 
nele, o prolongamento da existência do Açor,3 nestas 
paragens, nos tempos do descobrimento, ou acha-
mento… e outros, de visão mais esotérica, a remi-
niscência da “Atlântida”. 

O que mais importa hoje, é saber que o arquipélago 
dos Açores, além dos 22 ilhéus desabitados, é cons-
tituído por nove ilhas habitadas, que se dividem em 
três grupos; Grupo Oriental, constituído por duas 
ilhas - Santa Maria e São Miguel. Grupo Central, 
constituído por cinco ilhas - Terceira, Faial, Pico, 
São Jorge e Graciosa. Grupo Ocidental,  constituído 
por duas ilhas - Flores e Corvo. 

Com a maior distância, de Santa Maria ao Corvo, 
de aproximadamente, 602 km e a menor, entre o 
Faial e o Pico, 9 km, a Região Autónoma dos Aço-
res tem uma Zona Económica Exclusiva (ZEE) com 
uma superfície de 994.000 km2, representando 57% 
da ZEE Nacional e cerca de 30% da ZEE da União 
Europeia. No seu conjunto, tem uma área total de 
2.325 km2, 746 km2 para São Miguel, a maior ilha, 
e 17 km2 para a mais pequena, o Corvo. 
Com uma população de 246.072 habitantes, a censos 
de 2011, São Miguel é a ilha mais habitada com 
137.699 habitantes e o Corvo a menos habitada, com 
430 habitantes. 

Para melhor compreendermos a posição geográfica 
dos Açores a partir do seu centro; Calheta de São 
Jorge, 38º 36.0´ e 28º 00.7 ,́ face à “Aldeia Global”, 
traçando a ortodrómica,4 verifica-se que a Região se 
encontra a cerca de três horas de viagem de qualquer 
ponto da Europa e integra a região biogeográfica da 
Macaronésia.5

Já a questão dos nomes dados a cada uma das ilhas, 
poderá ter uma explicação bem menos problemática, 
embora a discussão se mantenha à volta de algumas. 
Aceitamos o princípio da existência dum pano de 
fundo religioso e devoto e que a devoção dos “acha-
dores” e a influência religiosa que as ilhas exerceram 
neles, com o místico próprio do lugar e da época, 
os terá levado a atribuir o nome do padroeiro, ou 
da figura religiosa a quem já teriam consagrado a 
empresa.
Para além da onomástica, da geográfica e da demo-
gráfica, as ilhas identificam-se por uma peculiar 
tonalidade de cor, em umas preponderante, noutras 
mais acentuada em determinadas épocas do ano. 2Cavaco, António “sabores das Ilhas” Gastronomia tradicional açoriana; Um roteiro de 

afectos, ed. Coingra, 2013, Ponta Delgada
3Cavaco, António “sabores das Ilhas” Gastronomia tradicional açoriana; Um roteiro de 
afectos, ed. Coingra, 2013, Ponta Delgada
4Cavaco, António “sabores das Ilhas” Gastronomia tradicional açoriana; Um roteiro de 
afectos, ed. Coingra, 2013, Ponta Delgada
5Cavaco, António “sabores das Ilhas” Gastronomia tradicional açoriana; Um roteiro de 
afectos, ed. Coingra, 2013, Ponta Delgada
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São Miguel, pela abundância de verde, e pelo mati-
zado que este apresenta, é conhecida como a Ilha 
Verde. 

O Pico, pela tonalidade cinza que cobre a monta-
nha, pelos extensos campos de lava, pelos muros de 
divisórias dos terrenos e pela construção habitacio-
nal, é apelidado de Ilha Cinzenta.

A Terceira, contrariamente à existência da maior 
mancha de urze dos Açores e de densas matas de 
vegetação endémica,6 ganhou o seu apelido ao colo-
rido predominante das fachadas dos edifícios e do 
parque urbano e institucional, embora mais especifi-
camente na cidade de Angra do Heroísmo. Por isso, 
é conhecida como a Ilha Lilás.  

São Jorge, possui uma paleta7 de cores digna de um 
qualquer pintor naturalista. O negro dos aflora-
mentos basálticos, o verde preservado e o azul do 
mar, oferecem a quem vem do Faial, por mar ou 
por avião, á primeira vista, o castanho “ferroso” das 
rochas da Ponta dos Rosais, que se prolonga, num 
castanho predominante, mais suave, das terras agrí-
colas. Por isso, é conhecida como a Ilha Castanha.

No Faial, a hortênsia, planta exuberante à vista, quer 
pela sua variedade de cores,8 quer pela apresentação 
de componente, nos arranjos florais, tem um desta-
que indiscutível pela profusão de azul que delimita 
os campos em determinada época do ano. Devido a 
ela, o Faial tem o cognome de Ilha Azul.

As Flores, cobertas de hortênsias de um rosa esba-
tido, dividindo os campos ao longo das estradas, 
nas margens das ribeiras e lagoas, contrastam com 
o verde intenso da vegetação e o alaranjado dos 
cubres, sobressaindo o rosa das azáleas. Por isso, é 
cognominada a Ilha Rosa.

Santa Maria, caracterizada pela variedade de tons 
de belas cores que evocam uma aguarela, o verde 
dos pastos, o amarelo das colheitas, o ocre dos solos, 
flores de todas as cores,9 lindas casas brancas e o azul 
do fundo do oceano, foi apelidada de Ilha Amarela.  

A Graciosa, com a baixa pluviosidade leva à relativa 
secura da ilha, o que lhe dá, no fim do verão mais 
acentuadamente, uma tonalidade esbranquiçada,10 
que associada ao casario branco das povoações, 
mereceu o epíteto de Ilha Branca.  

A ilha do Corvo; “Pedra negra, areia negra e um 
mar esverdeado, que de Inverno assalta, vagalhão 
atrás de vagalhão, este grande rochedo a pique, 
com fragas caídas lá no fundo, que as águas cor-
roem num ruído incessante de tragédia. Céu muito 
baixo, nuvens esbranquiçadas. Braveza, solidão e 
negrume.” (…) “Um penedo e vento na solidão 
tremenda do Atlântico.”11

6Cavaco, António “sabores das Ilhas” Gastronomia tradicional açoriana; Um roteiro de 

afectos, ed. Coingra, 2013, Ponta Delgada
7Cavaco, António “sabores das Ilhas” Gastronomia tradicional açoriana; Um roteiro de 

afectos, ed. Coingra, 2013, Ponta Delgada
8Vejo o Salão e Pedro Miguel, todos azuis de hidrângeas, sigo extasiado pela estrada azul,” 

(…) “À noite não posso dormir; estou encharcado de azul.” Raul Brandão, As Ilhas Desco-

nhecidas.”
9E Raul Brandão, em 1926, “Ilhas Desconhecidas,” p 6; “Fiquei-a conhecendo para o resto 

da minha vida pela ilha que cheira bem...” referindo-se à Giesta.
10Cavaco, António “sabores das Ilhas” Gastronomia tradicional açoriana; Um roteiro de 

afectos, ed. Coingra, 2013, Ponta Delgada
11Raul Brandão, em «As Ilhas Desconhecidas», 17 de Junho, 1924, pp 11
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Cultura/Arquitectura A dinâmica portuguesa do 
século XV, levada ao ponto mais alto por D. João II 
e consumada por D. Manuel I,12 integra os Aço-
res no mapa europeu, não apenas numa óptica de 
identificação geográfica, como prática medieval, mas 
num verdadeiro projecto de humanização cultural, 
artístico e arquitectónico, integrado na beleza da 
paisagem natural de cada ilha.

A arquitectura patrimonial dos Açores, enquadra um 
conjunto de conventos, fortificações, igrejas, palá-
cios, solares, quintas senhoriais, e outras edificações 
de importância histórica e cultural que remontam, 
na sua maioria, a datas bastante recuadas, algumas 
do século XVI.

Este património edificado, que têm como caracte-
rística a robustez das linhas retas, do “românico” e 
a graciosidade da arquitectura do ferro, na vertente 
“civil”, constituído pelas casas senhoriais dos gran-
des proprietários, das antigas famílias nobres do 
início do povoamento, demonstram o poder econó-
mico de um estrato mais elevado da população, que 
se foi mantendo nas famílias ao longo de gerações. 

12Cavaco, António “sabores das Ilhas” Gastronomia tradicional açoriana; Um roteiro de 

afectos, ed. Coingra, 2013, Ponta Delgada
13Angra do Heroísmo, de “Placa Giratória” das Armadas do Novo Mundo, no séc XVI, a 

Cidade Património Mundial no séc. XX

A paisagem natural das ilhas e a traça arquitectónica, 
destacam-se no panorama mundial com a classifi-
cação da UNESCO, de “Património da Humani-
dade”, para a cidade de Angra do Heroísmo,13 na 
ilha Terceira, e para a Paisagem da Cultura da Vinha 
do Pico, na ilha do Pico.

A natureza das ilhas e a sua originalidade natural, 
intacta, e a preservação dos baixos níveis de pres-
são e utilização sustentável, dos recursos naturais, 
tornou-as um repositório de valor imaterial, que 
levou à classificação da ilha do Corvo, das Flores 
e da Graciosa como Ilhas de Reservas da Biosfera, 
pelas Nações Unidas, num equilíbrio de relaciona-
mento entre o homem e o ambiente. 

A beleza das lagoas, as paisagens paradisíacas, as alti-
tudes em confronto permanente com as fajãs, esten-
didas ao sol, ao lado de um mar azul, inconfidente 
e generoso, o fenómeno vulcânico, em permanente 
dádiva termal inesgotável e uma gastronomia 
genuína e identitária, a querer marcar a diferencia-
ção do “Lago Romano”, constitui uma oferta, sem 
paralelo, no plano turístico.

religiosidade/Festas do senhor santo Cristo 
dos milagres A identidade cultural e religiosa 
dos povos, um “puzzle” eclético, forjado por uma 
miríade de cruzamentos e influências civilizacionais, 
que remontam à formação dos estados e à demarca-
ção de fronteiras, repousa hoje nas práticas tradicio-
nais, que ainda respigam da antiguidade.

É sintomático, nos Açores, por posicionamento geo-
gráfico e por cruzamento de culturas, desde o século 
XV, o relacionamento do homem com o ambiente, 
telúrico e intempestivo, do vulcanismo e das catás-
trofes naturais, o levasse à procura da protecção 
Divina, quer nas preces, ou nos actos de procissão, 
pedindo o apaziguamento e louvando a Divindade. 
Esta evidência, é espelhada na maior festa religiosa 
dos Açores, com mais de três séculos de existência, 
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em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, 
congregando anualmente milhares de fieis, residen-
tes e da diáspora, se Santa Maria ao Corvo.

A veneração espiritual tem como centro uma ima-
gem entalhada em madeira sob a forma de relicário/
sacrário, de autor desconhecido, em estilo renas-
centista, representando o “Ecce Homo”.14 O autor 
representou, com grande senso artístico, o contraste 
entre a violência infligida ao corpo de Cristo (maté-
ria) e a serenidade do rosto, nomeadamente do olhar 
(espírito).

As festas em honra do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres realizam-se pelo quinto domingo após a 
Páscoa, dia em que se procede à grande procissão, 
terminando na quinta-feira da Ascensão.15 Consti-
tuem a maior e mais antiga devoção que se realiza 
no país, e que só encontra paralelo com a devoção 
popular expressa no Santuário da Mãe Soberana, em 
Loulé, e, a partir do século XX, nas celebrações em 
honra de Nossa Senhora de Fátima. 

Festas do espírito santo Aos povoadores do 
século XV, providos de religiosidade, trouxeram 
o culto do Senhor Espirito Santo, que, particular-
mente nos Açores manifestou um claro reacender da 
doutrina “Joaquinista”, por influência dos francisca-
nos espiritualistas, que foram os primeiros religiosos 
a instalar-se nas ilhas, inspirando manifestações 
religiosas e acções rituais e simbólicas que perduram 
até aos nossos dias. O culto do Espírito Santo nos 
Açores constitui o último reduto onde sobrevive, e 
daqui se projectou além Atlântico, para o Brasil e 
América do Norte, e outros lugares onde se fixou a 
emigração açoriana, e mantém o seu vigor.

As Festas do Espírito Santo com inicio à meia-noite 
de Sábado de Aleluia, prolongam-se até à Festa de 
Pentecostes, data em que a Igreja celebra a descida 
do Espírito Santo sobre os Apóstolos. Em determi-
nadas localidades dos Açores, elas estendem-se “pelo 
Verão adentro, incluindo as «festas joaninas» e, nal-
gumas ilhas, ainda se festejam em Outubro, pouco 

antes do início do Advento”, constituindo a “festa” 
mais importante nos Açores, a seguir ao “Senhor 
Santo Cristo dos Milagres”.

As Confrarias, Irmandades ou Fraternidades - típi-
cas do Corporativismo sócio/religioso medieval, 
«beberam» sempre da Terceira Pessoa da Santíssima 
Trindade. Inspiradas pelos modelos mendicantes, 
estas formulavam um compromisso de vida e defi-
niam propósitos, (culto ao Salvador, Nossa Senhora 
ou algum santo) apoiados numa obra de misericór-
dia: “dar de comer aos famintos, vestir os andrajosos 
ou sufragar os irmãos falecidos”.16

Na actualidade, nos Açores, o culto do Espirito 
Santo, manifestasse à volta do “império”, uma 
espécie de capela, em alvenaria ou madeira, onde se 
realiza uma parte das funções ou cerimónias das fes-
tas e onde se expõem as insígnias do Divino, é um 
equipamento típico da arquitectura do século XIX, 
ligada às Irmandades do Espírito Santo, sendo um 
dos traços mais marcantes da identidade açoriana, 
significando, no contexto do culto, a Irmandade e o 
Mordomo, que promovem as festividades.17

As formas de organização dos festejos, prevê a 
participação e intervenção da comunidade e carac-
terizam-se sobretudo, “pelo relevo que concedem 
a formas de patrocínio individual dos festejos, 
resultantes em muitos casos de promessas feitas ao 
Espírito Santo”. 

O imperador, que congrega a irmandade, secundado 
por um determinado número de ajudantes, assegura 
os festejos. Entre estes, destaca-se a «função das 
sopas».18 Um conjunto de refeições, dádivas e distri-
buições de alimentos cerimoniais, distribuídos pela 
irmandade e pela população em geral.

14O episódio do martírio de Jesus Cristo, apresentado à multidão, na varanda do Pretório, 

acabado de flagelar, de punhos atados e torso despido, com a coroa de espinhos e os ombros 

cobertos pelo manto púrpura.
15CLEMENTE, José (Presbítero do Oratório de S. Filipe Nery). Vida da Venerável Madre 

Teresa da Anunciada Escrita e Dedicada ao Senhor Santo Cristo com Invocação do Ecce 

Homo. Tipografia do Diário dos Açores, 12ª Edição, Ponta Delgada, 1939.
16Gomes, Pinharanda; In: «A cidade Nova»
17Leal, João; "As Festas do Espírito Santo nos Açores"; in: Communio, 2, 1998
18As “Sopas” são feitas à base de carne de vaca cozida e de fatias de pão de trigo - diversas 

variedades de pães de massa sovada, biscoitos e doces, variando de império e de ilha para ilha, 

também, de acordo com as posses.
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As “Festas do Espirito Santo”, nos Açores, apre-
sentam uma importante dimensão religiosa mas 
caracterizam-se também pelo relevo que concedem 
às relações sociais, tanto dos residentes como daque-
les que se deslocam propositadamente dos países da 
“Diáspora”.

outras festividades Carnaval, tradicionalmente 
festejado em todas as uilhas do arquipélago, mas 
emblematicamente festejado em S. Miguel, com a 
batalha das limas (água). Na Terceira, com os “Baili-
nhos” (danças de salão, ironizando a sociedade). Na 
Graciosa, com a grandiosidade de bailes tradicionais.
Touradas à corda, uma tradição terceirense, prática 
em S. Jorge, Graciosa e Pico.

Nota do autor O presente artigo, redutor em 
extensão e na visão dos temas abordados, retrata 
somente uma faceta do conhecimento, com que 
deveriam ser abordados. Contudo, parece-me razoá-
vel esta forma de abordagem, para que, conhecendo 
uma “pequenina” dimensão, possamos ficar desper-
tos para a sua totalidade. 

Sugiro, até, se a sua extensão for pertinente, que se 
faça outra forma de abordagem…! 

Notas bibliográficas

Carta Régia de D. João III, datada de 21 de Agosto de 1534 elevando à categoria de cidade a 

vila de Angra, na ilha Terceira. in: ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 7, p. 235v.

Bula Æquum reputamus, de 3 de Novembro de 1534]].

http://whc.unesco.org/en/list/206

Angra do Heroísmo: Janela do Atlântico Entre a Europa e o Novo Mundo. Horta (Faial): 

Direcção Regional de Turismo dos Açores, s.d..
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AÇO
RES

oNDe DormIr

Hotel Colégio

Rua Carvalho Araújo 39,
9500-040 Ponta Delgada

Hotel marina

Rua João de Melo Abreu,
9500-767 Ponta Delgada

oNDe Comer

restaurante Alcides

Rua Hintze Ribeiro, 67
9500-049 Ponta Delgada

restaurante mariserra

Rua da Areia 27 – Praia das Milícias
9500-609 Ponta Delgada

restaurante tony ś

Largo do Teatro
9675-036 Furnas
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AÇO
RES

ProDUtos A NÃo PerDer

Ananás e Banana dos Açores, Queijo de S. Jorge e outros, qualquer variedade 
de peixe selvagem do mar dos Açores, Bife Regional dos Açores, Cozido das 
Caldeiras, Ameijoas de S. Jorge, Cracas, Lapas e Cavaco. Na doçaria, Bolo 
Lêvedo, Massa Sovada, Pudim de Feijão, Pudim de Chá Verde… Vinho Açoriano 
– branco, tinto, rosé e licoroso; S. Miguel, Pico, Graciosa e Terceira. Licor de 
Maracujá, de amora silvestre e de capucho…
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s. martinho  

Assim pelas palavras de José Quitério relembramos o 
porquê do Verão do S. Martinho e outras curiosida-
des acerca desta efeméride.

“Martinhadas”
No rifoneiro português, tal e qual como noutros 
países, abundam os adágios que associam o vinho a 
S. Martinho, e ao dia da sua festa, em 11 de Novem-
bro.

A castanha é de quem a apanha
A castanha e o besugo em Fevereiro não tem sumo
A castanha tem má manha: vai com quem a apanha

Mas afinal quem foi S. Martinho?

Os hagiológios apontam três santos com tal nome: S. 
Martinho de Tours, que morreu em 397; S. Mar-
tinho, arcebispo de Braga e fundador do mosteiro 
de Dume, falecido em 580; S. Martinho I, Papa, 
de649 a 655. Nenhum “Flos santorum” indica que 
qualquer deles tivesse sido o que a tradição mito-
lógica fez de Baco e o costume consagrou. No 
entanto, é geral e incontroversa a identificação com 
o prelado de Tours. Nascido na Panónia (Hungria) 
em 316, filho de um militar romano que o encami-
nhou no mesmo ofício e o levou para Pavia, seguiu 
mais tarde para França, como soldado das legiões 
do Imperador Constantino. Algum tempo depois, 
já convertido ao Cristianismo, baptiza-se e decide 
abandonar a militança. Passa a militante da Igreja, 
o que o leva de volta à sua terra natal em missão de 
evangelização. Retorna a França em 360. Torna-se 
pregador afamado e, de 371 até à sua morte, exerce 
as funções de bispo de Tours. Todavia, não foi esta 
biografia que mesmo hoje é evocada. Ainda na fase 
castrense, num certo dia de tempestade e invernia, 
montado a cavalo, armado e aconchegado pela capa 
militar, saiu-lhe ao caminho na estrada de Amiens, 
um mendigo seminu, tiritante e pedinte. Martinho 
sofreou o solípede e, como não tivesse mais nada 

Novembro é o mês de S. Martinho e dos Magustos. Os dias ficam mais pequenos e frios. Prova-se o vinho 
e comem-se castanhas assadas. Tradições que atravessam os séculos e perpassam culturas e que nem sempre 

compreendemos as razões das suas origens. Para melhor preservar é essencial conhecer e compreender. 

para dar, tomou a espada, cortou a sua capa pelo 
meio e deu metade dela ao desgraçado. Envolto 
na outra metade, prosseguiu através do vento e da 
neve. Então subitamente, cessou a chuva, o temporal 
amainou e o céu abriu-se em azul e sol. Continua a 
lenda dizendo que Deus, querendo perpetuar a lem-
brança deste acto de bondade, ordenou que todos os 
anos na mesma época em que ele ocorreu, o normal 
tempo invernoso fosse interrompido e o céu e a terra 
resplandecessem em calor e alegria opor alguns dias. 
E assim temos o “Verão de S. Martinho” (“Indian 
Summer” na América do Norte, “Saint Luke ś Sum-
mer” ou “Saint Martin ś Summer” em Inglaterra, 
“Été de la Saint- Martin” na França.

Na literatura portuguesa o tema serviu Gil Vicente 
para o Auto de S. Martinho, o mais pequeno dos 
seus autos, escrito em castelhano, representado na 
igreja das Caldas, em 1504, para a rainha-viúva D. 
Leonor. A Ramalho Ortigão valeu-lhe das suas 
mais belas páginas: “Verão de S. Martinho”, datado 
de 15 de Novembro de 1895, recolhido em Contos 
e Páginas Dispersas. Conta assim a grande figura 
Ramalhal…

“São Martinho foi na mocidade soldado das legiões 
do imperador Juliano. Num certo dia de borrasca, 
em pleno Inverno, sob o vendaval e a neve, equi-
pado e armado, montado a cavalo, embuçado até aos 
olhos na capa militar, São Martinho viu, às portas 
de Amiens, um mendigo andrajoso e seminu, tiri-
tando de frio, estendendo suplicantemente para ele a 
sua pobre mão ossuda, ganchona e congelada. 

O Santo sofreou o cavalo, acalentou com enter-
necida caridade a mão desse abandonado e, em 
seguida, desembuçando-se, tomou da espada, cortou 
ao meio a sua capa de agasalho, deu metade dela a 
esse miserável peregrino e, envolto na outra metade, 
sacudiu a rédea e prosseguiu através da tormenta, de 
peito ao vento e a neve. 
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Uma primeira tentativa de explicação será a de que 
foi casual efeito de calendário: o tempo do vinho 
novo e das castanhas coincide com o dia de S. 
Martinho (data da sua morte e época do seu acto 
de solidariedade humana), que assim se viu patroci-
nador dos devotos vínicos e referência vinícola dos 
vinhateiros. Como diz Luíz Chaves: “O Outono 
readquire por um momento o calor e serena ame-
nidade dos bons dias do fruto sazonante; o Santo 
adquire, como Baco, o símbolo anímico do regresso 
à juventude”.

A outra hipótese explicativa remete para a primitiva 
igreja católica romana. Tinha ela antigamente duas 
quaresmas no ano, a da Páscoa e a do Advento (as 
quatro semanas anteriores ao Natal). Era esta, como 
ainda hoje é aquela, um tempo de jejuns e penitên-
cias para os fiéis. O natural desejo de se pagarem 
antecipadamente de tão longo período de abstinên-
cia era motivo para que celebrassem com adicionais 
orgias – um outro carnaval, onde se enxertaram 
reminiscências de velhas práticas e festas pagãs – a 
época de alegrias que findava precisamente com o S. 
Martinho. Como é que se comemora então esta data 
no nosso país?

Subitamente, porém, no caminho do soldado, a 
tempestade desfez-se, amainou o tufão e a geada, o 
céu descobriu instantaneamente, como por encanto, 
a sua inefável profundidade límpida e azul, e um sol 
de Estio acariciante e resplendente inundou a terra 
de alegria e vestiu de luz e calor, numa apoteose da 
natureza, esse cavaleiro de caridade evangélica. 
Deus, reconhecido, para que não se apagasse da 
memória dos homens a notícia deste acto de bon-
dade, praticado por um dos seus eleitos, dispôs que 
em cada ano, na mesma época em que São Martinho 
se desapossou da metade da sua capa, por alguns dias 
de gala, se interrompesse o Inverno, cessasse o frio, 
sorrisse o céu e a terra de um miraculoso conten-
tamento.  Esta lenda, tão ingénua e tão simples, é 
talvez, um simbólico resumo, como toda a obra da 
filosofia popular, a única filosofia do Inverno: para 
não ter frio, repartir a capa por metade; para não ser 
velho, arrancar para fora do peito o coração inteiro e 
reparti-lo todo”.

Sim senhor. Mas qual é a ligação do bom do santo, 
modelo de virtudes, com os excessos báquicos que se 
praticam em seu nome?



Escreveu Ernesto Veiga de Oliveira (in Festividades 
Cíclicas em Portugal, 1984, retomando trabalhos 
de 1956 e 1963), cuja lição iremos seguir, que: “Em 
Portugal, e sobretudo no Norte e Centro do País, o 
dia 11 de Novembro é de um modo geral festejado 
com “magustos” de vinho e castanhas em todas as 
partes onde estes ocorrem no dia de Todos-os-San-
tos, tomando assim o aspecto de um prolongamento 
especial dessas celebrações. “ No Sul, o costume é 
raro, até porque o castanheiro não existe. Em algu-
mas regiões, sobretudo no Noroeste, a esta festivi-
dade agrega-se a da matança do porco (como, de 
resto, faz ver um dos anexins); mas apenas quando 
há duas matanças, sendo esta a primeiro e a segunda 
mais perto do Natal.

Contudo, acentua o nosso autor, “o significado mais 
fundo e original do S. Martinho deve procurar-se 
nas relações com o vinho”. É tradicionalmente neste 
dia que se estreia o vinho novo, que ele se prova e se 
atestam e embatocam as pipas. A celebração é feita 
nas zonas vinícolas do país com cerimónias próprias, 
que significam a sua consagração festiva, e que se 
consubstanciam nas vulgarmente designadas nas 
vulgarmente designadas “Procissões de Bêbados”. 
Paródias, em variante báquica, aos cortejos religio-
sos, têm habitualmente na sua base uma ordem ou 
confraria burlesca, cujos elementos são recrutados 
entre os mais persistentes e desalmados bebedores. 
Tais costumeiras verificavam-se por quase toda a 
parte. Há múltiplos exemplos abonatórios para o 
Minho, Trás-os-Montes e as três Beiras. Veja-se a 
descrição de José Leite de Vasconcelos do que se rea-
lizava na sua terra Natal. “Dantes, na Vila da Uca-
nha, andava de tarde, na véspera do Dia de S. Marti-
nho, um irmão da Confraria dos Bêbados a cobrar 
a colecta pelas portas dos confrades. Levava uma 
ponta de boi a fingir de tinteiro. À noite armava-
-se um pálio com um lençol suspenso de quatro 
varas: debaixo ia um bêbado com saia branca pelos 
ombros, que servia de sobrepeliz; adiante seguia um 
odre, levado numa padiola, à maneira de santo num 
andor; em volta o resto da companhia empunhava 
archotes acesos. Diziam uns em tom prolongado: 
“ Viva…. O São …. Martinho…” Respondiam os 
outros no mesmo tom: “Vinho …para… nós…” 
Imitava-se assim a ladainha: “Sancta Maria…ora…
pro…nobis…” O mesmo carácter de paródia de festa 

religiosa acontecia na Madeira e em quase todas as 
Ilhas dos Açores. Especifica Veiga de Oliveira que, 
em certas terras, a celebração se fracciona: no dia 11 
são festejados os bêbados, e em outro dia as mulhe-
res piteireiras. A patrona destas é Santa Bebiana, mas 
elas não participam nas “procissões”, limitando-se a 
ouvir o nome das eleitas para a confraria e a ser alvo 
de discursos chocarreiros. Por vezes, usava-se nos 
cortejos e bebedices um corno (oriundo das mitoló-
gias nórdicas, onde era vaso hierático para o beber 
ritual), como símbolo vínico característico: e ora 
figurava triunfalmente na procissão ora era pendu-
rado à porta do maior bêbado.

“Sejam quais forem as suas origens históricas”, con-
clui Ernesto Veiga de Oliveira, “antigas bacanais ou 
outras, a celebração caracteriza-se pois fundamen-
talmente por uma licenciosidade festiva e autorizada 
– diríamos mesmo glorificada e consagrada – decor-
rendo provavelmente dessa natureza originária e em 
relação com o vinho. Por essa razão, o S. Martinho, 
salvo raras excepções, não é ocasião de ofertas nem 
de peditórios: o processo normal de obtenção gra-
tuita daquilo que constitui precisamente a celebra-
ção – o vinho- deve repousar no direito, também de 
fundamento licencioso, que nesse dia têm os bêba-
dos e bebedores, como autênticos e legítimos repre-
sentantes dos “sacerdotes” originários, de entrar nas 
adegas e de provar o vinho novo que aí se está a 
trasfegar; tal direito, e paralelamente as borracheiras 
do dia, parecem representar um primitivo carác-
ter ritual.” E remata o grande etnógrofo: “Pode-
-se supor, dentro do sentido geral das concepções 
mágico-religiosas, que o exercício destes direitos 
licenciosos tenha um poder profilático, como acto 
de purificação, que aqui poderia entender-se como 
trazendo felicidade ou prosperidade ao grupo social 
e aos donos do vinho”

Bom dia de S. Martinho! Tento no tinto e na 
demais pingoleta!”

In José Quitério, História e Curiosidades Gastronómicas
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Literatura
A Castanha e o Castanheiro

Magustos sem castanhas não se realizam, para além disso 
a castanha foi durante muito tempo uma das maiores fontes 
alimentares dos portugueses. Depois que o trigo se tornou 
insuficiente, na Renascença a castanha substituiu o pão em 
quase um terço do ano, sobretudo nas regiões do interior 
onde dificilmente chegava o trigo importado do estrangeiro. 
Uma situação que se manteve até meados do século XIX 
e só poderá ter perdido com a enfermidade que destruiu 
grande parte dos soutos portugueses. Cozida e assada (até 
mesmo crua) e pilada, moídas em moinhos de água com 
mós de granito, depois de passaram por forno quente para 
endurecerem e facilitar o trabalho da moagem. A farinha 
assim obtida era peneirada depois amassada em égua tépida 
como se se tratasse de farinha de milho, embora sem levar 
fermento. Iam ao forno, de porta aberta, entre folhas de 
castanheiro, em camadas grossas. Feitas de Novembro a 
Março eram o “Pão” para oito dias. Em Trás-os-Montes 
ainda não há muito tempo se realizavam em várias loca-
lidades feiras das falachas, acompanhadas de cerimónias 
religiosas, embora irreverentemente o povo esclarecesse que, 
para serem realmente saborosas, as falachas deveriam ser 
tendidas no fundo das costas de uma velha. In Roby Amorim, 

“Da mão à boca: para uma história da alimentação.” 

O facto de ter sido alimento essencial ao longo dos 
séculos transparece nas muitas referências literárias 
às castanhas e castanheiros. Desde poetas, trovado-
res, filósofos, romancistas, jornalistas e tantas outras 
figuras, serão com certeza incontáveis as referências 
literárias às castanhas e castanheiros. 

Conseguimos reunir algumas mas estamos certos 
que muitas outras existirão.

Luís Vaz de Camões
A fermosura fresca serra
e a sombra dos verdes castanheiros
o manso caminhar destes ribeiros
donde toda a tristeza se desterra

miguel torga (“Reino Maravilhoso”)
Mas o fruto dos frutos, o único que ao mesmo tempo 
alimenta e simboliza, cai de umas árvores altas, imensas, 
centenárias, que, puras como vestais, parecem encarnar a 
virgindade da própria paisagem. Só em Novembro as agita 
uma inquietação funda, dolorosa, que as faz lançar ao chão 
lágrimas que são os ouriços. Abrindo-as, essas lágrimas 
eriçadas de espinhos deixam ver numa camada fofa a 
maravilha singular de que falo, tão desafectada que até no 
próprio nome é doce e modesta – a castanha. Assada, no S. 
Martinho, serve de lastro à prova do vinho novo. Cozida, 
no Janeiro glacial, aquece as mãos e a boca dos pobres e 
ricos. Crua, engorda os porcos, com a vossa licença....
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João Garcia de Guilhade (Trovador medieval)
Dom Foam disse que partir queria
quanto lhi derom e o que havia.
E dixi-lh'eu, que o bem conhocia:
“Castanhas eixidas, e velhas per souto”. 
E disso-m'el, quando falava migo:
- Ajudar quero senhor e amigo.
E dixi-lh'eu: - Ess'é o verv'antigo:
“Castanhas saídas, e velhas per souto”.
E disso-m'el: - Estender quer'eu mão
e quer'andar já custos'e loução.
E dixi-lh'eu: - Esso, ai Dom Foão:
“Castanhas saídas, e velhas per souto”. 

maria Judite de Carvalho
O velho vendedor desta tarde, ali à esquina da rua, 
lembrou-me outro, lá longe, no passado de uma cidade 
diferente, esse diluído não só em tempo ou em bruma mas 
também num fumo aromático que não aquecia, fumo frio, 
talvez, e que atravessava ossos porosos que existiam, que 
estavam ali dentro de mim, um pouco arrepiados tam-
bém. Eu passava todos os dias pelo homem, que usava 
boina e samarra, talvez fosse espanhol, já não me lembro, 
e detinha-me sempre para comprar o eterno cartucho de 
castanhas, que logo metia, em partes iguais, nos bolsos já 
largueirões do casaco, deixando ficar as mãos naquele leve, 
apesar disso reconfortante calor. Cá fora havia nevoeiro, 
ou então um espesso teto de nuvens baças separava-nos 
da estrela da vida, que desaparecera do nosso convívio há 
muito tempo. E eu, mesmo sem querer, mesmo pensando 
que isso era impossível, não a imaginava lá em cima mas 
muito longe, para o sul, aquecendo e iluminando a minha 
terra. Fazia o resto do percurso devagar, ia aproveitando 
aquela sensação tão doce. Quando chegava ao hotel tinha 
as mãos enfarruscadas e as castanhas estavam quase frias, 
mas paciência, comia-as mesmo assim. Hoje, aqui, não 
comprei castanhas ao velho vendedor. Hoje, aqui, não 
quero sujar as mãos e, de resto, o casaco não tem bolsos. 
Hoje, aqui, ainda não faz frio e o Sol é sedentário e amigo, 
mora lá em cima, nunca anda muito tempo a viajar. Ou 
brilha ou brilhou ou vai brilhar um dia destes, talvez 
amanhã. O fumo também nunca chega a ser névoa e as 
castanhas têm outro sabor. Nem melhor nem pior. Um 
sabor diferente.

Aquilino ribeiro
“António levou-o depois de terra em terra para angariar 
recompensas: «aqui lhe davam uma tigela de feijões, ali um 
celamim de centeio, acolá um gigo de batatas, nesta casa, 
naquela e naqueloutra meio braço de cebolas, o seu naco de 
toucinho, a sua mancheia de castanhas piladas.” 
“E, zás-trás – ali lhe assenta Pedro o pau na nuca, torna-
-lhe a secundar o golpe pelo toutiço abaixo e, oh milagre!, 
eis que da cabeça de São Cristovão começam a cair moedas, 
moedas das grandes, daquelas que corriam no tempo do oito 
e se trazem no relógio à dependura, a cair mais e mais que 
nem castanhas dum castanheiro quando varejado.”

Aquilino Ribeiro, referindo-se ao castanheiro, diz: 
“(...) trezentos anos a crescer, trezentos anos em seu 
ser, outros trezentos em morrer.” 

José Leite de Vasconcelos
Quatro castanhas assadas
Quatro pingas de aguardente
Quatro beijos duma moça
Fazem um homem contente.

ruy belo
Triste é comprar castanhas depois da tourada
entre o fumo e o domingo na tarde de novembro
e ter como futuro o asfalto e muita gente
e atrás a vida sem nenhuma infância
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Novidades editoriais

Culinária

Sabores com História 
Alimentos, preceitos e mais 
de 60 receitas
Maria de Lourdes Modesto

Zumbarons
Adriano Zumbo

As minhas receitas 
para brunch
Vários

Nigellissima

Nigella Lawson

Cozinhas com Nutella
Paola Balducchi

Cozinha Portuguesa I
Maria Helena Crato

Alimentos ao Sabor da 
História
Fortunato da Câmara

O Livro do Chocolate
Joanne Harris
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Enologia

Vinhos de Portugal 2015

João Paulo Martins

ABeCedário dos 
Vinhos
José A. Salavador

Pão & Vinho

Paulo Moreiras

Bolachas e Biscoitos 
para toda a família
Vários

Bolos na Caneca
Lene Knudsen

Doces da nossa vida
Virgílio Nogueiro Gomes

À Mesa com Frida Kahlo

Luz Martínez

As receitas da Mafalda
Mafalda Pinto Leite

Petiscos da Esquina
Vítor Sobral
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As saínhas no matriz
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As Confrarias em Aveiro

A Federação Portuguesa das Confrarias Gastro-
nómicas organizou, em parceria com a Câmara 
Municipal de Aveiro e com o Instituto de Emprego 
e Formação Profissional de Aveiro, a iniciativa 
“As Confrarias em Aveiro”. O evento ocorreu no 
passado mês de setembro, no dia 20, com lugar no 
Mercado Manuel Firmino.

A receção na Cidade dos Ovos Moles teve início 
no Salão Nobre da Edilidade, momento que con-
tou com a caloroso discurso do Sr. Presidente da 
Câmara Eng. Ribau Esteves. Seguiu-se o desfile, o 
qual liderado pela Fanfarra de São Bernardo (lite-
ralmente!) parou o centro de Aveiro, conquistando 
a atenção dos lojistas e seus clientes, dos transuentes 
e dos automobilistas para o colorido único que os 
trajes confrádicos emprestaram ao dia.
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O objetivo da iniciativa foi integralmente atingido, 
pelo que o melhor da gastronomia portuguesa 
foi alvo de enormes divulgação e promoção. O 
Mercado Manuel Firmino foi palco de milhares 
de visitas, ora aveirenses, ora turistas nacionais e 
estrangeiros, sendo que os produtos das Confrarias 
presentes chegaram a públicos muito heterogéneos 
e com forte curiosidade em conhecer e comprar as 
deliciosas iguarias presentes.

A manhã conheceu novos sabores, pelas mãos 
do Instituto de Emprego e Formação Profissional 
de Aveiro que preparou acepipes com produtos 
das confrarias associadas. Pretendeu-se espicaçar a 
criatividade dos novos Chefs, os quais a partir de 
produtos tradicionais foram capazes de proporcio-
nar novas experiências de paladar, para deleite do 
público presente.

O dia foi preenchido, também, com atuações 
musicais do artista Adelino Sobral e da Oficina de 
Música de Aveiro, instantes que emprestaram à efe-
méride um cunho cultural e mais intimista.
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A mesa redonda foi outro dos momentos altos 
de “As Confrarias em Aveiro”. Moderada pelo Sr. 
Vereador da Câmara Municipal de Aveiro, Confrade 
Efetivo da Confraria dos Ovos Moles de Aveiro, 
Dr. Capão Filipe, contou com a presença dos Chefs 
da Seleção Portuguesa de Futebol Luís Lavrador e 
Hélio Loureiro, com a Nutricionista Drª. Andreia 
Santos e com dois jogadores da equipa profissional 
de futebol Sport Club Beira-Mar, em que se debateu 
a importância da gastronomia na dieta dos atletas de 
alta competição.
 
“As Confrarias em Aveiro” foi um evento da res-
ponsabilidade da nossa Federação, o qual mereceu 
destaque da imprensa, da rádio e da televisão locais e 
nacionais. Pelo impacto local, pelos públicos atingi-
dos, pelas sensações proporcionadas, pela cobertura 
mediática, pelas promoção, divulgação e vendas 
registas, pela comunicação objetiva e muito assertiva 
de todos os intervenientes na mesa redonda, o dia 
20 de setembro fica registado na história recente da 
gastronomia nacional como um dia rico. Rico em 
tradição. Rico as Confrarias, porquanto foi mais 
uma demonstração de saber fazer, de respeito pela 
tradição e de aposta no futuro. Um futuro com 
sabor a Portugal… Português!
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Capítulo da Confraria Gastronómica da Maçã | 30-08-2014

Capítulo da Confraria do Presunto e da Cebola do Vale do Sousa | 31-08-2014

Cerimónias 
Capitulares

Agosto
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Capítulo da Confraria das Papas de S. Miguel | 27-09-2014

Capítulo da Confraria dos Carolos e Papas de Milho | 04-10-2014

Setembro

Outubro
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Capítulo da Confraria dos Gastrónomos do Algarve| 04-10-2014

Capítulo da Confraria do Chícharo| 05-10-2014

Capítulo da Confraria das Couves de Castelo Viegas| 08-10-2014



nona arte | 54

Capítulo da Confraria das Tripas à Moda do Porto | 11-10-2014

VIII Capítulo da Confraria dos Gastrónomos do Açores | 18-10-2014



VIII Capítulo da Confraria do Bucho de Arganil | 25-10-2014

Capítulo da Confraria da Pedra | 25-10-2014



Novembro
07-08Confraria da Panela ao Lume

08IV Capítulo da Confraria da Castanha Soutos da Lapa – Penedono

Confraria do Frango do Campo

16Confraria do Medronho

22Confraria da Marmelada de Odivelas

Confraria Queirosiana

29Confraria da Raça Arouquesa

Confraria dos Nabos e Companhia

Dezembro
06Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do Caramulo

11Confraria do Arroz e do Mar – Capítulo Interno

13Confraria Ovelhã


