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Editorial
Páscoa 2014

Do Carnaval à Páscoa vão 40 dias. E nestes 40 dias a alimentação é centrada na 
exclusão da carne e na regra. Por isso, temos o Entrudo, a explosão alimentar, 
o desregramento dos sabores e o excesso do Carnaval. Misto de sagrado e de 
profano, centrado na tradição cristã e nas crenças relacionadas com o equinó-
cio da Primavera, este é um período onde o calendário é fortemente alimentar. 
Marcamos os dias pela regra ou falta dela na alimentação. Nunca numa altura 
como esta é tão perceptível a nossa humanidade e a história dessa humanidade. 
Precisamos de comer para sobreviver, mas nesta altura a alimentação é símbolo 
de crença, de devoção, de luto, de respeito, de alegria, de aleluia, de encontro, 
de partilha. 

Ao Entrudo, sucede-se na  Quarta-Feira de Cinzas a regra, as preces, os rituais 
da “menta das almas” onde se pede sossego para os que já partiram, as procissões 
dos Passos onde a luz das velas e dos candeeiros iluminam o calvário do Senhor. 
Depois, vêm os aleluias dados com o Queimar do Judas à meia-noite de sábado 
de Aleluia. É hora de comer o folar, as amêndoas, o cabrito ou o cordeiro. Se 
na Quaresma a carne não entra na dieta e no domingo de Ramos não se deve 
comer verduras, no dia de Páscoa as mesas querem-se ricas, opulentas, rechea-
das com tudo o que a natureza dá. Este é também o momento em que a crença 
cristã se encontra com os mitos iniciais de devoção à mãe natureza pelos alimen-
tos que aquela nos dá. 

Percebemos, por isso, que nesta época somos marcados pelo que comemos. 
Assim, é fácil perceber a importância que alimentação tem para a nossa existên-
cia onde a necessidade física é abafada pela necessidade espiritual, onde a alma 
suplanta a matéria. Percebemos como a nossa materialidade alcança a imateriali-
dade e como precisamos do tangível para justificar o intangível. 

Saibamos perceber que as confrarias são herdeiras desse intangível, dessa ima-
terialidade que se transfigura na alimentação. Saibamos honrar estas tradições 
percebendo-as, procurando a sua contextualização e alcançando o seu pleno 
significado. 

A todos os leitores uma Santa e Feliz Páscoa, recheada dos sabores da amizade, 
do amor, do encontro e da paz. Que a nossa acção seja um hino à natureza e às 
tradições de que somos herdeiros!
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“No entrudo, come-se tudo” diz o adagiário popular  
português, prometendo ambíguas fartanças, de 
co          mi   da e outras. Já Luciano de Samósata dissera o 
mesmo com outras palavras, a propósito do que se 
podia fazer durante o “Carnaval romano”: “…Que 
ninguém tenha atividades públicas nem privadas durante as 
festas, salvo no que se refere aos jogos, as diversões e ao pra-
zer. Apenas os cozinheiros e pasteleiros podem trabalhar”. 
As Dionísias rurais entre os Gregos, e as Saturnais 
entre os Romanos constituem as primeiras manifes-
tações documentadas na cultura Ocidental daquilo 
a que Mircea Eliade definiu como “Carnaval” ou 
seja, períodos de suspensão da ordem do sagrado1. 
Como sucedeu com tantas celebrações coletivas ado-
tadas pelas comunidades educadas no cristianismo 
(o Natal, o Pentecostes, os Santos populares, o dia 
de todos os Santos), o padrão e os propósitos dos 
ritos antigos não foram extintos, mas transferidos e 
adaptados à linguagem de uma nova religiosidade 
socialmente aceite como se tornou o cristianismo. 
Nas suas características, as manifestações ocorridas 
nestas festividades permaneceram num estado muito 
elementar e próximo das suas origens e de uma 
se      melhante leitura religiosa do mundo concreto, 
chame-se ao alfabeto em que ela ocorre de Dioni-
síacas, Saturnais ou Carnaval. E estas festas estavam 
marcadas pelo excesso e licenciosidade.

a Gastronomia do Carnaval
A Festa e o Excesso do Presente

Paula Barata Dias | FLUC-CECH
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A reforçar esta semelhança, considere-se a altura do 
ano reservada às festividades: todas ocorrem no que 
se chama de período pré-equinocial, ou seja, ainda 
no Inverno, mas perto da chegada da Primavera. As 
Dionísias Rurais, de forte tradição na Ática, desti-
navam-se a pedir a Dioniso, o Deus da fertilidade, 
a sua bênção para os campos ainda não germinados, 
antes de se lançar a semente à terra. Tal processava-
-se em ambiente de festa efusiva, com cortejos de 
danças e cantos coletivos de caráter rústico e obs-
ceno, com o uso de máscaras, e um cortejo que 
acompanhava um phalos, destinado simbolicamente 
a trazer a sua fertilidade para os campos. Está este 
culto de Dioniso na génese do teatro e da literatura 
dramática, com o assumir de personagens, máscaras, 
vozes e gestos que trazem provisoriamente outra 
identidade a quem os transporta2.

1
Eliade, M., (1948) Tratado de História das Religiões, Asa, ed. port. , 1997, p. 487 ss.

Id., (1957) O Sagrado e o Profano, ed. brasileira, Livraria Martins Vieira editora, 

1992, pp. 38-59.
2
 Pereira, Mª Helena, (1987) Estudos de História da Cultura Clássica, I Cultura Grega, 

6ª ed., FCG, pp. 302 ss; 338.
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As Saturnais, dedicadas ao deus Saturno, (Cronos 
entre os Gregos) o deus da idade do Ouro destituído 
pela geração olímpica e cósmica de Júpiter, eram 
celebradas no termo do ano agrícola, e comemora-
vam os ganhos do ano velho, buscando o favor 
dos Deuses para o interregno em que, estando os 
campos em pousio, se esperava que estes renovassem 
a sua abundância aos homens. Sendo Saturno um 
deus “primitivo”, pois era anterior à geração dos 
Deuses olímpicos que o destronaram, a sua celebra-
ção envolvia a suspensão da ordem e das hierarquias 
estabelecidas. A Idade do Ouro de Saturno fora a 
Idade da abundância, da igualdade e da ausência 
de trabalho. Por isso, o culto de Saturno trazia a 
licença pública, ( já que era uma festa integrada no 
calendário religioso romano) para a transgressão e 
para o mundo às avessas: nestes dias, havia banque-
tes decorrentes dos sacrifícios em honra de Saturno, 
acompanhados de vinho, e não ocorriam negócios, 
tratados, ou julgamentos, porque a aplicação da lei 
estava suspensa. Os escravos podiam disfarçar-se de 
senhores e dirigir-lhes a palavra em igualdade, parti-
cipar em jogos públicos e em banquetes3.

O Carnaval, na cultura ocidental cristã, não inte-
gra o número das celebrações religiosas canónicas, 
sendo uma festa eminentemente profana. Contudo, 
a ambiguidade mantém-se: a Páscoa, a festa central 
do calendário cristão, é fixada por critérios astronó-
micos, correspondendo o domingo da Ressurreição 
ao domingo a seguir à primeira lua cheia após o 
equinócio da primavera. Quarenta e sete dias antes é 
a terça-feira de Carnaval, sendo o primeiro domingo 
da Quaresma um domingo de lua nova. O Car-
naval é, por isso, a antecâmara, a entrada (de onde 
deriva a etimologia de “entrudo”, ou seja, o introitus 
“entrada, antecâmara, introdução”) aos quarenta 
dias de preparação para a Semana Santa, na qual se 
concentra a celebração do mistério cristão: a morte 
e o retorno à vida do Deus encarnado em homem, 
Jesus Cristo.

O Carnaval, tal como as Dionísias e as Saturnais, 
radicam numa leitura religiosa dos ritmos da natu-
reza e do comportamento humano face ao mundo. 
Celebrado no fim do Inverno, num período neutro 
e profano que antecede um período sagrado, como 
o da preparação para a Páscoa, o Carnaval dos países 
cristãos absorveu, com naturalidade, a funcionali-
dade religiosa das celebrações anteriores: propicia-se 
a chegada da Primavera e da fertilidade aos campos, 
festeja-se o fim do ano velho e do velho Deus, Dio-
niso, Saturno, ou outro de nome judaico-cristão-
…A mitologia destes Deuses implica comummente 
episódios de deposição de hierarquias sagradas, 

w
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expulsão, afastamento, e mesmo morte (seguida de 
um retorno à vida) que seria fastidioso de especifi-
car. Salvaguarde-se, contudo, a semelhança com a 
história do Deus cristão, que, enviado pelo Pai, tam-
bém morre e ressuscita, dando origem a um tempo 
novo. A renovação do tempo acompanha o renascer 
da vida, da semente que, morta e oculta sob a terra, 
dá origem a uma nova vida…cumprindo-se assim o 
ciclo natural e cósmico de que depende a estabili-
dade da relação entre o homem e a natureza4.

E o Carnaval, nisto? Como interpretar as caracte-
rísticas assumidas pela festa nas comunidades cristãs 
e, em particular, a tradição portuguesa? O Carnaval 
é o período de licença que é dado aos homens para 
celebrar o Deus Antigo e o ano agrícola terminado. 
O Deus antigo, antes da ordem cósmica trazida 
pelos Deuses da ordem e da justiça, um Deus caótico 
e caprichoso, que distribuía arbitrariamente farturas 
ou carências.

O Carnaval é, por isso, a antecâmara, a entrada 
(de onde deriva a etimologia de “entrudo”, 
ou seja, o introitus “entrada, antecâmara, 
introdução”) aos quarenta dias de preparação 
para a Semana Santa, na qual se concentra 
a celebração do mistério cristão: a morte e o 
retorno à vida do Deus encarnado em homem, 
Jesus Cristo.

3
 Rüpke, J. (2007) A companion to Roman religion, Blackwell. Macróbio, Saturnalia 

7 “Origem das Saturnais”. Luciano de Samósata, Saturnalia, 13.
4
 Borges, A. “Da Loucura da Cruz à Festa dos Loucos. Loucura, sabedoria e 

santidade no cristianismo”, Cad. Vianenses, 30, 2001, pp. 38-70.

Afastado da centralidade da celebração religiosa, o 
Carnaval é um momento de suspensão em que as 
divindades primitivas do caos são convocadas a rei-
nar: por isso, é dada licença ao ilícito: máscaras, tro-
cas de papéis, travestismo, gigantismo (os cabeçudos) 
danças e cantares ao som de percussão (os cortejos de 
gaiteiros e de zabumbas); encarnação dos espíritos de 
monstros ou de animais, em que são protagonistas os 
rapazes, simbolicamente na antecâmara de chegarem 
à responsabilidade da idade adulta – pensemos nas 
tradições do Carnaval transmontano e beirão, com 
os caretos ou os ululares noturnos; a mudança da 
posição habitual dos objetos (as carroças viram-se ao 
contrário, abrem-se os currais, os vasos são tirados 
das varandas). Enfim, o que trazemos na memória 
como “brincadeiras de Carnaval que ninguém leva a 
mal” apresentam um significado profundo de licença 
para a inversão, celebrando o caos primitivo. Não 
será por acaso que muitas tradições locais do Car-
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naval implicam o julgamento, execução, ou enterro 
de um rei temporário ( Judas; um animal, que pode 
ser um porco, um galo e mesmo um gato), ou, com 
uma dimensão mais ligeira, típica das tradições do 
Carnaval da América Latina, em que o significado 
primitivo se mantém, a eleição e a deposição do Rei 
Momo. Este momento de catarse marca o fim da 
festa e o retorno à ordem.

Se tivermos de fazer uma hermenêutica da gastro-
nomia do Carnaval, e pensar no seu enquadramento 
na funcionalidade da festa, a mesa incorpora esta 
característica fundamental da celebração do excesso 
e da abundância. Celebra-se a inversão do habitu      -
 al, já que historicamente as comunidades rurais se 
debatiam com a escassez, a fome eminente, a neces-
sidade do racionamento trazida por uma praga, um 
fenómeno climático inesperado, uma má colheita 
apenas, inexplicável. Portanto, no Carnaval, come-
-se e bebe-se em excesso porque se suspende o 
medo. Além de que a este momento de suspensão da 
ordem se segue um dominado pelo rigor alimentar 
(cf. o termo “Carnaval” tem por etimologia “car-
nem vale”, à letra “olá carne”, aludindo ao presente 
carnavalesco em que se pode comer sem peias, ou 
“adeus, carne” tendo presente os dias futuros da 
Quaresma, em que este alimento estava arredado 
das mesas. A vivência do tempo presente como um 
tempo de transgressão implica, também, a suspensão 
da memória e da previsibilidade quanto ao futuro. 
Estamos mais inclinados para a primeira interpre-

w
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tação, a de que no Carnaval se dá uma alegre e 
generosa saudação à carne, rara não só na quaresma 
e nem só por motivos religiosos. A presença da 
carne explica que os domingos a partir dos Reis 
sejam conhecidos, em alguns países, como “domin-
gos gordos” e a terça feira de Carnaval como “terça 
feira gorda”. Come-se e estraga-se, também. Assim 
se abole catarticamente o medo do celeiro ou da 
adega desprovidas, ou as angústias da panela vazia 
do passado: por isso se desperdiça farinha, pimentão 
ou vinho, ou mesmo carvão, usados como artigos de 
arremesso em guerras fingidas.

Saliente-se, neste domínio, a importância do porco, 
da farinha, do azeite e do vinho na cozinha do Car-
naval. Todos são produtos da terra, do trabalho e da 
capacidade de transformação do homem. Os porcos 
que se cultivaram ao longo do ano são abatidos no 
Inverno, a necessidade de conservação o impõe. As 
partes nobres podem pôr-se na salga, mas as vísce-
ras são imediatamente consumidas. O vinho está 
na adega desde o Outono, o azeite, depois de um 
trabalho duríssimo, finalmente guardado nas talhas. 
Os cereais colhidos no fim do verão e a farinha que 
deles resta? Na eminência de um novo ano agrícola, 
que se quer propiciar, a cultura popular fá-lo de um 
modo paradoxal: mostra a confiança nas bênçãos 
dos deuses e da terra, consumindo o que lhe resta 
do ciclo anterior. Estes lhe devolverão, no ciclo 
seguinte, idêntica abundância. A alimentação parti-
cipa, portanto, neste sentido de suspensão do tempo 
e de transgressão dos hábitos.

Portanto, além do sentido do excesso, a gastrono-
mia do Carnaval vive dos produtos do armazém do 
ano agrícola anterior. Assim se deixa reinar, com 
esplendor e no seu estrebuchar final, o deus velho. 
Por isso assume tanta importância as variadas e 
imaginativas maneiras de consumir o porco trans-
formado (as feijoadas feitas com as partes cartilagi-
nosas e a pele do animal; os rojões em pingue; os 
enchidos (aproveitamento imediato dos intestinos), 
que podem conter carne, mas o mais certo é usar-se 
todas ofertas do porco, entre sangue, água de cozer 
ossos, bofe, traqueia a que se misturam pão, farinha, 
cebola, especiarias, eventualmente outras carnes; as 
papas de Serrabulho (as vísceras e a farinha); o bucho 
(de Trás-os-Montes; da Beira); a Bexiga de Valpaços 
ou de Parada (Trás os Montes). Também o porco 
participa nesta apetência pelo disfarce e pelo logro, 
tão imaginativa é a transformação gastronómica a 
que é sujeito nestes dias.

Alimentos gordos e calóricos, adequados ao frio 
e às exigências da folia coletiva são outra marca 
da gastronomia do Carnaval. Os doces são fritos, 
tradicionalmente em azeite, ou usa-se banha na sua 
confeção (as malassadas “as mal assadas”, as filhoses, 
maiores e de formas mais imaginativas que as do 
Natal, orelhas de abade, coscorões, sonhos). Esta 
doçaria é um produto simples, doce e calórico, de 
confeção bastante uniforme: farinha, ovos, azeite, 
banha, canela, aguardente, açúcar.

Nada de fruta fresca ou seca, portanto. Assim se 
salienta, nesta gastronomia do Carnaval, a ausência 
de produtos frescos da terra, legumes ou frutos. Pri-
meiro, porque há poucos disponíveis. Mas também, 
pensamos nós, porque a gramática alimentar do 
Carnaval convida a consumir produtos que estão 
armazenados, resultado do trabalho anterior e que, 
numa celebração da confiança face ao futuro desco-
nhecido, se prestam a um consumo presente, festivo 
e excessivo. As arcas, se Deus o permitir voltarão a 
encher-se com as bênçãos da primavera.
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Comeres da Páscoa
Conjunto de Receitas Pelo País

Tesouros da Cozinha Tradicional Portuguesa | Selecções do Reader ś Digest

Pães Podres de Castro D´aire | Beira Alta

Embora não sejam folares, estes pães são confeccionados especialmente 
na época da Páscoa.

Ingredientes
1kg de farinha
1,5 dl de azeite

100 g de manteiga
100 g de banha
250 g de açúcar

12 ovos
1 colher de chá de canela

250 g de massa de pão fermentada
35 g de fermento de padeiro

1 colher de chá de fermento em pó

Preparação
Misture os fermentos todos com a farinha a que adicionou a canela, 
diluindo previamente o fermento de padeiro num pouco de água 
morna. Deite as gorduras a ferver sobre esta massa. Parta os ovos e 

amorne-os em banho-maria, mexendo sempre. Adicione-lhes a massa 
aos poucos, continuando a mexer até se formarem bolhas. Cubra a 

massa com um cobertor e deixe levedar 10 a 12 horas. Tenda os pães e 
coza-os em forno médio.

w
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Folar de Chaves | Trás-os-Montes e Alto Douro

Nesta região, é habitual no dia de Páscoa os padrinhos oferecerem este 
folar aos afilhados.

Ingredientes 
500 g de massa de pão já levedada

6 ovos
1 dl de leite

75 g de banha
100 g de presunto dessalgado

100 g de toucinho entremeado
Salpicão de Chaves, escalopes de vitela e de porco, lombinhos de coe-
lho ou de cabrito e frango ou perdiz ou pato, num total de 500 g, sem 

osso. Banha, sal, gema e farinha q.b.

Preparação
Junte à massa de pão os ovos e a banha derretida com o azeite. 

Tempere com sal e mexa todos os ingredientes à mão até obter um 
preparado homogéneo. Adicione gradualmente a farinha necessária até 
a massa readquiri uma consistência que permita tendê-la. À parte, frite 
os escalopes e os lombinhos em banha e asse as aves também em banha.

Divida a massa em 4 ou 5 partes, forrando com a maior o fundo e as 
paredes de uma forma redonda e alta untada com banha. Em seguida, 
vá colocando dentro do recipiente camadas alternadas de carnes e de 

massa, sendo a última de massa. Una bem as bordas da massa e pincele 
a superfície com gema. Deixe repousar 2 horas e leve depois ao forno 

a cozer.

w
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Bolos de Páscoa | Beira Litoral e Beira Alta

Estes bolos tradicionalmente vendidos em mercados semanais, adqui-
rem por alturas da Páscoa um feitio diferente: são enfeitados com ovos 
cozidos e passam a ser conhecidos por folares. Na Beira Alta diferente-
mente da Beira Litoral, é costume temperar a massa destes bolos com 

um pouco de canela.

Ingredientes
1 kg de farinha

10 ovos
2,5 dl de azeite

30 g de fermento de padeiro
200 g de açúcar

açúcar pilé, sal, farinha e gema q.b.

Preparação
Dilua o fermento numa pequena porção de água morna e junte a fari-
nha, o açúcar, uma pitada de sal, o azeite e os ovos, previamente mer-
gulhados 10 minutos em água quente, pouco a pouco amassando bem. 
Deixe levedar e tenda bolos semelhantes a pequenos pães. Pincele-os 
com gema de ovo, polvilhe-os com açúcar pilé e leve-os ao forno a 

cozer em tabuleiros polvilhados com farinha.

w
w
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Bolo de Massa Sovada
Açores

Este pão de massa doce, muito apreciado, nunca falta nas festividades, 
em especial nos festejos em louvor do Espírito Santo. Recebe várias 
designações, consoante a aplicação, a época e o formato: brindeira, 

quando se destina a brindar; folar, quando é feito pela Páscoa, e rosqui-
lha, quando em forma de argola.

Ingredientes
250 g de farinha

65 g de massa de pão cru
65 g de açúcar

3 ovos
1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de banha
Leite q.b.

Preparação
Misture primeiro os ovos e o açúcar e junte a massa, previamente leve-
dada durante 12 horas; se necessário, adicione um pouco de leite. Uma 
vez a massa lêveda, amasse mais um bocado, juntando a pouco e pouco 
as gorduras previamente amolecidas. Deixe a massa em local quente a 
levedar até atingir mais um terço do seu volume inicial. Em seguida, 
forme o bolo e deixe-o levedar mais uma vez. Finalmente, coza-o em 

forno não muito quente.
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Folar de Valpaços | Trás-os-Montes e Alto Douro

Ingredientes
400 g de farinha de trigo

5 ovos
60 g de banha

60 g de manteiga
1 colher de sobremesa

1 colher de sobremesa de azeite
12 g de fermento de padeiro

1 gema
Leite, sal, farinha e banha q.b.

100 g de salpicão
100 g de linguiça
100 g de presunto

½ frango

Preparação
Deite a farinha num alguidar vidrado, coloque no meio o fermento 
desfeito num pouco de água tépida e envolva. Parta para dentro da 
farinha os ovos, previamente mergulhados em água morna. Mexa 
sempre com a mão, tendo o cuidado de trabalhar a massa no meio 

da farinha. Derreta ao lume as gorduras todas misturadas e junte-as 
à massa, mexendo sempre com a mão. Para regular a consistência da 
massa, adicione-lhe leite temperado com sal. Depois bata com ambas 
as mãos até a massa se despegar do fundo do alguidar e começar a for-
mar-se bolhas. Nesta altura, polvilhe com um pouco de farinha, cubra 
com um pano ou envolva o alguidar num cobertor fino e coloque-o 

num local tépido para levedar bem. Quando completamente levedada, 
amassa apresenta o aspecto de uma renda.

Unte com banha um tabuleiro cuja altura não deve exceder 8 cm e 
coloque no fundo uma camada de massa; cubra-a cuidadosamente, 

para não quebrar a levedura, com rodelas de salpicão e linguiça, tiras 
de presunto e bocados de frango alourado em banha e desossado. 

Disponha segunda camada de massa, novamente outra de carnes e por 
fim a última camada de massa. Deixe novamente levedar. Quando se 

formarem umas bolhas à superfície, pincele o folar com gema de ovo e 
introduza-o no forno até cozer.

Folares do Tramagal | Ribatejo

Também conhecidos por “folarinhos”, dadas as suas dimensões, pois 
são tendidos como doses individuais.

Ingredientes
200 g de açúcar 
500 g de farinha 

1 l de leite
50 g de manteiga 

3 ovos 
250 g de massa de pão 

12 ovos cozidos
Farinha, gema e sal q.b

Preparação
Junte o açúcar aos ovos e à manteiga derretida. Acrescente a massa 
de pão e mexa até ligar. Adicione a farinha, e por último, a pouco e 

pouco o leite morno, no qual diluiu uma pitada de sal. Cubra a massa 
com um cobertor e deixe levedar até dobrar o volume inicial. Tenda 
folares redondos com 1 ovo cozido dentro, pincele-os com gema de 
ovo, coloque-os em tabuleiros polvilhados com farinha, deixe-os 

repousar 2 ou 3 horas e leve-os a cozer em lume forte.

w
w

w
.google.pt
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Banquete de Peixe
para a Quaresma

Arte de Cozinha Dividida em Três Partes | Domingos Rodrigues

Quatro pratos grandes de favas com ovos.
Vinte pratinhos de cartuxas de ovos com camarões

Quatro pratos de sáveis assados.
Vinte pratinhos de amêijoas de escabeche.

Quatro pratos de linguados recheados.
Vinte pratinhos de azevias assadas com alcaparras, e 
outras ervas.

Quatro pratos de cherne, ou pargo de conserva.
Vinte pratinhos de salmonetes, ou ovas albardadas.

Quatro pratos de tigeladas de linguados, ou de qual-
quer outro peixe.
Vinte pratinhos de pastelinhos de marisco.

Quatro pratos de cardo de Fernão de Sousa.
Vinte pratinhos de espargos ou alcachofras.

Quatro pratos de empadas de lampreias, ou de outro 
qualquer peixe.
Vinte pratinhos de ciba em gigote.

Quatro pratos de tortas de fruta.
Vinte pratinhos de melícias de amêndoas.

Quatro pratos de peixe frito.
Vinte pratinhos de fruta de seringa.

Quatro pratos de pastéis de Ovos-moles.
Vinte pratinhos de cidrão assado.

Este banquete se pode acrescentar, ou diminuir na 
forma que quiserem.
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À Conversa Com…  
Confraria do Queijo Serra da Estrela

De forma sucinta defina as linhas mestras 
do património cultural gastronómico/ou de 
produtos que a Confraria do Queijo Serra da 
Estrela preserva, investiga e divulga. O Patri-
mónio cultural e gastronómico preservado, divul-
gado, investigado e defendido pela CQSE, é aquele 
que está preceituado nos seus Estatutos, ou seja, com 
uma maior incidência: o Queijo Serra da Estrela 
(QSE) desde a sua produção ao seu consumo, as suas 
características genuínas que fazem dele um produto 
com DOP, o seu valor económico, a repercussão 
Turística que transfere para toda a sua Área de Pro-
dução e a sua História.

Para além do QSE, naturalmente, que a Confraria 
não é alheia, bem pelo contrário, à sua Mãe, estamos 
falando da Ovelha Serra da Estrela, ao que ela repre-
senta, ao seu ambiente natural, às suas características 
e de toda a outra sua descendência de eleição, já com 
um valor cultural, histórico e sócio-económico de 
realce: o Requeijão Serra da Estrela e o Borrego 
Serra da Estrela e também a manteiga de ovelha, o 
yogurte de ovelha e a coalhada.
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Como poderia apresentar a vossa Confraria? 
A CQSE é uma Instituição com 25 anos de existên-
cia, com um número de Confrades relativamente 
limitado, não ultrapassando os 70. Nasceu do ideal 
de dois dos seus Confrades : António Vaz Patto 
e António Vasco Ferreira, por inspiração com a 
realidade da Confraria do Queijo da Cantábria. A 
estes juntaram-se mais nove, constituindo assim os 
11 Confrades Fundadores da CQSE. Nasceu em 
Oliveira do Hospital, com o cordão umbilical ligado 
à Associação Nacional dos Criadores de Ovinos da 
Serra da Estrela ( ANCOSE). Na sua génese estão 
os referidos 11 Fundadores, agregando-se poste-
riormente, diversas personalidades de diversas áreas 
profissionais, com maior ou menor relação com a 
aquela Associação, com maior ou menor relação 
com a Ovinicultura, mas todos com prazer, gosto 
e amor pelo QSE. O berço da Confraria é, como 
foi referido, a cidade de Oliveira do Hospital, que 
muito deu à Ovinicultura Nacional e à da Serra da 
Estrela em particular. Foi lá também que nasceu a 
ANCOSE e é lá também que trabalham muitos dos 
Técnicos, que ao longo do tempo se têm dedicado 
a estas matérias. Não é de estranhar, portanto, que 
lá tenha nascido também a CQSE, braço cultural e 
promotor de tudo o que de relaciona com a Ovelha 
Serra da Estrela, em que o QSE é o seu expoente 
máximo. A área de intervenção da Confraria é 
toda a Área de Produção do QSE (os concelhos de 
Tábua, Oliveira do Hospital, Seia, Gouveia, Fornos 
de Algodres, Celorico de Beira, Guarda, Aguiar 
da Beira, Manteigas, Carregal do Sal, Nelas, Man-
gualde e algumas Freguesias de Arganil, Trancoso e 
Viseu).

Sinteticamente explique a importância do 
vosso produto na alimentação e na gastro-
nomia da comunidade, da região, do país e/
ou de outros países. A importância do QSE 
na Alimentação e Gastronomia da Região é por 
demais evidente. Ela mistura-se naturalmente, com 
a dos outros produtos da Ovelha Serra da Estrela 
( Requeijão e Borrego Serra da Estrela) e com o 
culto que esta espécie tem a nível regional e nacio-
nal, dada a interação ancestral que há e que sempre 
existiu entre a População Serrana, os Ovinos Serra 
da Estrela e o Habitat e Ambiente  naturais em 
referência. 
Como produto natural que é ( leite+sal+cardo) e 
autóctone já que é apenas e tão só produzido na sua 
Área de Produção, definida oficialmente, tornou-
-se ao longo dos tempos, numa pedra basilar da 
Gastronomia local e regional, não só para os Pro-
dutores mas para todos os que habitam, convivem e 
se relacionam com esta zona geográfica. Uma prova 
evidente deste facto é que, quando são aflorados as 
temáticas da Alimentação/ Gastronomia/ Turismo 
ou mesmo Economia da Serra da Estrela, tal é ime-
diatamente sinónimo de trazer para a discussão ou 
para o diálogo o nosso Queijo Serra da Estrela, os 
seus progenitores e os seus colaterais.
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Explique abreviadamente a origem desse(s) 
produto(s) e/ou especialidades culinárias. 
Foram objecto de classificação e/ou certifica-
ção? Desde o Século XII que há relatos da produ-
ção de Ovinos e Queijo na Serra da Estrela. Era na 
altura, uma mera atividade doméstica. Continua-
mos nos Séculos seguintes, com diversas referências 
ao Queijo produzido na Serra da Estrela através 
dos relatos escritos de Gil Vicente, Brás Garcia de 
Mascarenhas, Eça de Queirós, Orlando Ribeiro, 
etc bem como dos Geógrafos – Duarte Nuno Leão, 
Amorim Girão, Emídio Navarro etc.. O QSE tem 
como base, a conjugação do leite de Ovelha Serra 
da Estrela ou de Churra Mondegueira com Sal e 
um coagulante natural vegetal que é o Cardo ( 
Cynara cardunculus), elaborado na Área de Produ-
ção que engloba os Concelhos de : Tábua, Oliveira 
do Hospital, Seia, Gouveia, Fornos de Algodres, 
Celorico da Beira, Manteigas, Carregal do Sal, 
Nelas, Mangualde e Penalva do Castelo e também 
algumas Freguesias dos Concelhos de : Aguiar da 
Beira, Covilhã, Guarda, Arganil, Tondela, Trancoso 
e Viseu. A Área de Produção referida foi criada atra-
vés do DL146 de 9 de Maio de 1984 ( nesta altura 
denominada Região Demarcada) - DOP, podendo 
aplicar-se a denominação Queijo Serra da Estrela ao 
queijo ali produzido na condição de reunir todas as 
características registadas na NP-1922 de 1984.
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Nos capítulos levados a efeito pela Confraria 
do Queijo Serra da Estrela, que propósitos 
privilegiam? Foram privilegiados em primeiro 
lugar, os produtos que são objeto estatutário da nossa 
Confraria: o QSE, o Requeijão Serra da Estrela, o 
Borrego Serra da Estrela e todos aqueles derivados 
da Ovelha Serra da Estrela, daí fazermos coincidir 
o Capítulo com a realização da Feira de QSE de 
Oliveira do Hospital. 

Também na Sessão Capitular nos esforçamos por 
integrar sempre, apontamentos relativos aos produtos 
referidos, que podem passar por Intervenções rela-
tivas às suas características ou por questões  que têm 
a haver com as dificuldades do setor ( problemas da 
Certificação, da Comercialização, da Interioridade, 
etc), com as dificuldades com que os Consumidores 
se debatem ( Queijos com Certificação e sem Certi-
ficação), introdução de raças exóticas etc.
Para além destes aspetos, fazemos um esforço para 
que o Banquete de encerramento se realize, dentro 
de um espaço condigno apesar das limitações estru-
turais que existem no Concelho, com uma ementa 
que religiosamente tem de respeitar a tradição gas-
tronómica da Pastorícia e os nossos Produtos locais. 
Temos esta preocupação por respeito aos nossos 
propósitos, aos nossos Produtores e essencialmente 
a quem nos visita nesse dia. Nesse sentido, tentamos 
conjugar, Qualidade de Serviço/ Espaço condigno/ 
Qualidade e Tradição Gastronómica/ Custo-Benefí-
cio positivo.

Para além dos Capítulos enumere outras 
actividades levadas a efeito com regularidade 
pela vossa Confraria. Participação em diversos 
Programas de Televisão e Rádio; Colaboração com 
diferentes tipos de Imprensa escrita, através do envio 
de artigos relativos às matérias em questão; Partici-
pação em colóquios e colaboração com as Câmaras 
Municipais da Área de Produção do QSE, na reali-
zação das Feiras de Queijo e outros eventos. Reali-
zamos o I Congresso de QSE e estamos em vias de 
organizar o segundo. Colaboramos na generalidade 
das atividades da FPCG; Colaboração e contactos 
regulares com Confrarias de Queijo Portuguesas e 
Espanholas; Fomos os promotores da candidatura do 
QSE no Concurso das 7 Maravilhas da Gastronomia 
Portuguesa. Realizamos o “Grande Livro do Queijo 
Serra da Estrela” e de um DVD.
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a Confraria tem produzido e publicitado tra-
balhos de investigação e promoção dos produ-
tos e do receituário local e regional? Fizemos 
nos primeiros anos de atividade uma Brochura, com 
receitas à base de Borrego Serra da Estrela e estamos 
no presente a reunir receituário com base no QSE e 
Requeijão. Mas fundamentalmente, o nosso objeto 
é o QSE, o Requeijão e o Borrego consumidos na 
forma tradicional, com todo o peso Histórico que 
têm atrás de si, que se irá refletir na nossa participa-
ção no Projeto Matriz da FPCG.

Descreva resumidamente qual o impacto 
dessas actividades, acções e trabalhos junto 
da autarquia, outras autoridades, comunidade 
local e região. O impacto das nossas atividades 
é, não podendo deixar de ser assim, extremamente 
válido, pois colaboramos com todas Autoridades 
locais e regionais, fornecendo-lhe informação muito 
valiosa, que dificilmente poderiam obter com os 
meios que têm. Para além disto, a informação trans-
mitida, traduz uma sensibilidade e alguns preciosis-
mos sobre aspetos que geralmente são laterais para as 
prioridades dos organismos oficiais, mas não para o 
público consumidor e amantes destas matérias. Sen-
timo-nos e somos Parceiros válidos e consistentes, 
cujo reflexo tem sido assumido por todos na Região, 
como uma mais valia para a divulgação e aprendiza-
gem da Cultura Gastronómica do nosso Queijo, da 
nossa Ovelha Serra da Estrela e dos valores culturais 
da Região.
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a Confraria do Queijo Serra da Estrela 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. É norma por parte das Entidades locais 
e nacionais convidarem a CQSE, para colabora-
rem em eventos ou parcerias e em alguns projetos. 
Assim sendo, somos regularmente abordados para 
colaborar, com diferentes Municípios da Área de 
Produção do QSE, na organização das Feiras locais, 
participação em Fóruns e Provas de Degustação e 
também como consultores da dinâmica e estrutura 
da própria Feira. Participamos ativamente em Jor-
nadas de divulgação do QSE na BTL a convite dos 
Municípios, integramos como consultores a convite 
do Ministério de Agricultura o PROSE ( Plano 
de Recuperação da Ovelha Serra da Estrela), assim 
como  o Conselho Consultivo da ADIBER na pla-
nificação e apreciação de diferentes projetos. Cola-
boramos com a Escola Superior Agrária de Viseu no 
projeto CARDOP.
Deslocamo-nos mais que uma vez à Assembleia da 
República em ações de divulgação do QSE e da 
OSE. O balanço de toda esta atividade é excelente, 
pois justifica a nossa existência e dignifica o nosso 
trabalho. Sentimo-nos uma peça importante na 
engrenagem da promoção dos nossos Produtos e da 
nossa Região. O resultado para a Sociedade é posi-
tivo pois é ela própria que nos procura.

Na sua opinião o trabalho desenvolvido pela 
Vossa Confraria é reconhecido na Comuni-
dade e na região? Parece-me que isso é realidade, 
pois ao fim de 25 anos de atividade, continuamos a 
ser solicitados para variadíssimas ações e colaboração 
com as mais distintas Entidades. Mesmo com todas 
as turbulências da Sociedade Portuguesa, com a crise 
que estamos a passar, os ecos que nos chegam são 
um estímulo para o nosso trabalho.

a Confraria tem parcerias ou protocolos de 
cooperação com outras Confrarias e/ou Fede-
rações/associações de Confrarias? Temos Pro-
tocolos de Geminação e Cooperação com a Con-
fraria dos Amigos dos Queijos do Principado das 
Astúrias, com a Confraria do Queijo Manchego e 
do Queijo da Cantábria, com a Confraria do Queijo 
S.Jorge e com a Confraria do Atum. Apadrinha-
mos a formação de outras Confrarias: Medronho, 
Marmelada de Odivelas, Cão da Serra da Estrela, 
Bolo Podre e Gastronomia do Montemuro, Gas-
tronómica e Enófila de Terras de Carregal do Sal, 
Bucho Raiano e Círculo Gastronómico dos Queijos 
Asturianos (Espanha).

No ano 2000, a gastronomia foi classificada 
como património cultural imaterial. Que 
considerações faz desta classificação? Sendo a 
Gastronomia uma área cientifica que inclui entre 
outras, a Culinária e a Alimentação abrangendo 
tam  bém os aspetos culturais a elas associadas, foi 
na    tural e merecida a sua classificação como Patrimó-
nio Cultural Imaterial. Trata-se efetivamente de um 
Património Cultural, que terá de ser preservado no 
que diz respeito à sua ancestralidade, às suas carac-
terísticas e tradições e ao peso que tem na economia 
mundial.
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Na sua opinião faz sentido Portugal apresen-
tar uma candidatura da cozinha portuguesa 
como património cultural da humanidade? 
Faz todo o sentido, pois reúne características gus-
tativas e nutritivas tais, que aliadas a uma enorme 
variedade e respeito pelas nossas tradições, constitui 
algo único no mundo. Por alguma razão a Cozinha 
Portuguesa está na primeira linha das saudades dos 
Portugueses que estão longe do País.

Como definiria a Gastronomia portuguesa? A 
ciência que reúne os sabores e os cheiros, integrada 
numa matriz cultural, do canto mais ocidental da 
Europa.

Que papel considera que a gastronomia de -
sem   penha na promoção turística do País? 
Desempenha um papel central na diversificada o     fer   ta 
turística do nosso País. Papel central este que tem 
a haver com as suas particularidades e peculiarida-
des, que a tornam única no mundo, contrariamente 
às outras valências turísticas do País, que apesar 
de excelentes, são mais comuns por esse mundo 
fora. Não esquecer também, que a Gastronomia 
Portugue sa reúne condições nutritivas invejáveis, 
hoje tão importantes, dada a preocupação constante 
com a saúde.

Como seria possível conseguir a internaciona-
lização da nossa gastronomia? Torna-la numa 
valência fundamental e constante nos Programas 
Tu     rísticos Portugueses, incentivando os Proprietá-
rios dos nossos Restaurantes na utilização de emen-
tas e produtos tipicamente Portugueses, oferecendo 
um serviço de qualidade, um espaço acolhedor res-
peitando a área geográfica onde estão inseridos com 
um custo/benefício positivo.

o que pensa das recentes modificações opera-
das na “Nona arte”? Parecem-nos extremamente 
válidas pois refletem a necessária adaptação que a 
revista tinha de fazer, dados os constrangimentos 
fi    nanceiros porque passamos e ao mesmo tempo 
não se perder a essência do seu conteúdo cultural, 
promotor e divulgador do nosso Património Gastro-
nómico bem como do trabalho e atividades dos 
Asso    ciados da FPCG – as Confrarias Gastronómi-
cas.
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Nome
António José de Castro Bagão Félix

Naturalidade
Ílhavo

Idade
65 Anos

Profissão
Economista e Docente Universitário

Maior realização pessoal
As Filhas

Maior feito profissional
O primeiro dia do primeiro emprego

O dia perfeito
A paz dentro de mim

Se pudesse voltar atrás no tempo, faria tudo igual?
Tentaria não me esquecer dos erros para os evitar

Personalidade
Bagão Félix

O que nunca fará?
Buscar razões para nada fazer

Prato preferido
Bacalhau de qualquer modo

Sobremesa preferida
Sempre à base de ovos: moles, barriga de freira e 
encharcada

O que mais destaca na gastronomia portuguesa?
O sabor, a variedade, a simplicidade

Mensagem para os leitores da Revista
Que o património da memória, a vitalidade da espe-
rança e a cultura da solidariedade sejam elos entre 
Vós e a Revista.
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as Nossas Personalidades
Prof. Leal Freire

Confraria do Queijo Serra da Estrela

Como define a importância da gastronomia no contexto da 
nossa sociedade? Segundo um velho ditado, quem eu, 
de resto aproveitei para glosar um soneto – Diz-me 
o que comes, dir-te-ei quem és – a gastronomia 
é um dos elementos definidores do nosso modo de 
ser, possuir, estar e agir. Desde as recomendações de 
Dom Duarte, o monarca eloquente, no Leal Con-
selheiro, às práticas de Dom Francisco Manuel de 
Melo, na Carta de Guia de Casados, ou aos diálogos 
de Rodrigues Lobo, in Corte na Aldeia, que o que 
se come e a maneira como se come tipificam o indi-
víduo e a sociedade A dieta nacional, no sentido de 
adequação de cada um às suas posses e necessidades é 
assim uma realidade insofismável.

Considera que a gastronomia é devidamente aproveitada 
na divulgação do nosso país? Historicamente, os nossos 
produtos foram par a par com os argonautas mundo 
em fora. Comidos no dia a dia, já antes alimen-
taram as nossas hostes em Navas de Tolosa e no 
Salado. Gama, retribuindo a hospitalidade do Rei 
de Melinde, não fez mais do que reforçar a dissemi-
nação do melhor que entre nós se comia. Aliás, o 
Queijo Serra da Estrela reforçava a mesa dos sufetas 
de Cartago, como a pasta do Atum de Reves tinha 
lugar nos palácios da Roma Imperial com o abastar-
damento das nacionalidades, característico da idade 
moderna, tudo se uniformizou. Louvado Deus, que 
a miscigenação não destruiu os traços típicos de cada 
cozinha, a reafirmar-se de novo.

Conhece o movimento das confrarias? Tenho procurado 
seguir a linha histórica, quer da confrarias religiosas, 
quer das de outras naturezas. Gastronomicamente, 
tenho-me guiado pelo Deifnosophistarum de Ateneu 
– com relatos de doutores jantando na velha Hélada 
e depois na Roma de Marco Aurelio a Sétimo 
Severo. E meditado religiosamente sobre a Missa 
em Espécies, nas catacumbas dos primeiros cristãos, 
comendo todos do que cada um levava. Após alguns 
séculos de marasmo, vieram as confrarias baseadas 
no Renascimento Carolíngio e nos Concilios de 
Toledo. Estas últimas foram a raiz para as que no 
último meio século surgiram em Espanha, uma das 
quais a de Los Quesos De Cantabria foi para nós 
Bíblia e Regra.
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Pertence a alguma confraria? Influenciado por Dom 
Manoel Arroyo, grão mestre da referida cofradia de 
Santander, fui um dos onze fundadores da Confraria 
do Queijo Serra da Estrela, nascida a 8 de Fevereiro 
de 1989. E por amável deferência dos demais confra-
des tenho sido seu grão-mestre ao longo destes vinte 
e cinco anos. Nessa qualidade, tenho intervindo 
na criação e irmanamento de várias confrarias, que 
gentilmente me acolhem no seu seio como confrade 
de honra. A todos estou profundamente grato, per-
mitindo-me destacar as do Bucho Raiano, por raízes 
de nascimento e ancestralidade, e a do Cão Serra da 
Estrela, pela antologia que lhe dediquei.

Como entende o papel das confrarias na nossa sociedade? 
Como elos de união em torno de um dado objec-
tivo, as confrarias desempenham um importante 
papel, social, cultural e economicamente Da grande 
confraria que é a Humanidade, chega-se depois, 
por uma quase infinidade de círculos concêntricos 
menores, à união pelos mais diversos móbeis . A 
com  bater um individualismo que mundialmente 
grassa e uma alienação por tudo o que não traz hon-
rarias ou dinheiro, os confrades lutam por um ideal 
expresso, irmandade a irmandade, ou se se preferir 
a terminologia, confraria a confraria, na respectiva 
carta estatutária especificado e ao qual se presta jura-
mento de honra.

Na sua opinião, hoje em dia o que move alguém a tornar-
-se Confrade?  O que move tantos cidadãos de corpo 
inteiro a abraçar uma causa meramente de dedicação 
é a convicção de que assim se defende um ideal em 
que se crê. Consumindo o seu tempo e os seus meios 
sem qualquer retribuição monetária, milhares de 
confrades e consores. Mostram em todo o mundo, 
pois o movimento percorre todos os continentes 
que vale a pena lutar pelo património avoengo e 
pelo que há de específico na terra que lhes serviu de 
berço e guarda as cinzas dos seus maiores.

Num mundo em permanente mudança, quais são na sua 
opinião os maiores desafios que se colocam às Confrarias? 
É esta fidelidade aos valores de antanho, não fossili-
zados mas abertos a tudo o que os novos tempos nos 
trazem de positivo, o grande desafio que temos de 
enfrentar. Ante a hostilidade de alguns, a indiferença 
de muitos e até o sarcasmo de uns tantos.

Conhece a actividade da FPCG? Estou ligado à Fede-
ração desde a sua constituição. Tenho procurado 
servi-la pela pena e pela palavra oral. Proferido de  -
ze   nas, senão centenas, de conferências e escrito, em 
prosa e verso, em todos os números de Gastronomias 
– a revista da Federação Louvando-me no trabalho 
operoso de tantos e tão destacados dirigentes, per-
mito-me destacar quatro – Madalena Carrito, Reis 
Torgal, Jaime Soares e Armando Fernandes.

Qual a opinião sobre o trabalho desenvolvido? Como 
acabo de referir, as confrarias em geral e, na cúpula, 
a Federação, têm desenvolvido uma acção altamente 
meritória. E tenho a certeza, que a actual gestão, sob 
a égide da Doutora Olga Cavaleiro, representante de 
um bolo, que é uma relíquia histórica e uma autên-
tica delícia, não só se manterá no rumo certo como 
espraiará o seu campo de acção.
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FPCG Foi ao Sul

A FPCG, consciente do papel agregador que desem-
penha, tem vindo a desenvolver iniciativas que con-
tribuem para a aproximação às confrarias de todo o 
país. Assim, à semelhança do encontro que a FPCG 
proporcionou no Norte, decorreu no passado dia 1 
de Fevereiro, no Moinho do Cu Torto em Évora, 
um encontro com as confrarias do Sul. Recebidos 
de forma acolhedora pela Confraria da Moenga, 
anfitriã desta iniciativa, este foi um convite à inte-
racção e partilha de opiniões sobre a relação entre a 
FPCG e as suas associadas.

O almoço decorreu no "Moinho do Cu Torto", 
actual sede da Confraria da Moenga, onde foi possí-
vel saborear a inconfundível gastronomia alentejana. 
O almoço foi, todo ele, confeccionado e servido 
pela Confraria da Moenga. Gente hospitaleira, sim-
pática, trabalhadora, que tão bem transmitiu o gosto 
e saber de "bem receber" e agradar. Houve tam-
bém lugar a um momento de partilha de saberes e 
experiências entre todas as confrarias presentes. Foi 
dadaa palavra aos representantes das várias confrarias 
presentes que puderam testemunhar os objectivos, 
as actividades e os projectos de quem se move nas 
actividades desenvolvidas pelas confrarias. 
 
Entre todas as confrarias presentes foi possível, por 
um lado, testemunhar a maturidade, a experiência 
e tenacidade das confrarias mais velhas cujo traba-
lho há muito está firmado nas comunidades locais 
e, por outro lado, percebeu-se o arrojo, a vontade 
e a curiosidade de quem só agora se aventura pelo 
desafio das confrarias. Vários foram os problemas 
debatidos como as cerimónias capitulares, os objec-
tivos e as actividades das confrarias, as relações 
com o poder autárquico e municipal, etc. No final, 
ficou a certeza de que as confrarias, como a própria 
sociedade e respectivas instituições, está em cons-
tante evolução. Daí ser tão importante percebermos 
os limites do presente e a necessidade de evoluir 
em direcção ao sonho, à concretização do objectivo 

primordial, ou seja, a preservação e dignificação da 
gastronomia portuguesa. O que temos hoje é muito 
mais do que tínhamos no início e é esse crescimento 
que deve motivar todos os que acreditam na força do 
movimento das confrarias como estímulo para uma 
sociedade melhor.  

Estiveram presentes as seguintes Confrarias: A 
Confraria do Velhote; Confraria Gastronómica de 
Almeirim; Confraria do Toiro Bravo; Confraria 
Gastronómica do Ribatejo; Confraria da Doçaria 
Conventual de Tentúgal; Confraria do Queijo Serra 
da Estrela; Confraria Gastronómica O Rabelo; 
Confraria do Bucho Arganil; Confraria do Bucho 
Raiano; Confraria do Litão; Confraria do Bacchus; 
Confraria do Atum; Confraria de Palmela; Confra-
ria Gastronómica de Sousel; Confraria da Caldeta 
do Peixe do Guadiana; Confraria Gastronómica das 
Saínhas de Vagos; Confraria da Moenga.

No final, regressamos com o aromático sabor da 
comida alentejana na nossa memória gustativa e com 
o doce sabor da confraternização e da partilha como 
motivos essenciais para o movimento das confrarias. 
Dada a rica experiência, será intuito da FPCG repe-
tir este encontro a Sul e conhecer melhor as confra-
rias que ali desenvolvem as suas actividades.
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Visita à Confraria
da Broa D Ávanca

A Direcção da FPCG mostrou, desde o início do 
mandato, grande empenho em criar condições que 
permitam às confrarias o ensejo e o empenho na 
qualificação dos respectivos produtos. Conscientes 
do papel diferenciador que as confrarias desempe-
nham na recuperação da memória gastronómica, a 
FPCG quer que estas possam contribuir para a qua-
lificação dos respectivos produtos e, assim, permiti-
rem que estes se distingam dos demais no mercado. 
Se tal objectivo é fácil para as confrarias que repre-
sentam produtos tradicionais já qualificados, tal não 
será tão imediato quando falamos de produções inci-
pientes com incidência apenas nos mercados locais. 

Neste contexto, a FPCG está apostada em ajudar 
as confrarias a criarem os instrumentos necessários 
para uma qualificação dos produtos simplificada e 
acessível a todos. Para tal, o Conselho Directivo ela-
borou um modelo de regulamento de produção que 
facilmente poderá ser aplicado a qualquer produto e 
que serve de guia às confrarias que quiserem levar 
por diante esta desafiante tarefa. 

A vontade e a curiosidade da Confraria de Avanca 
levou à deslocação, no passado dia 7 de Fevereiro, da 
Senhora Presidente da Direcção à sede da Confraria 
numa acção de esclarecimentos sobre a criação de 
Regulamentos de produção. Instrumento de grande 

utilidade para os pequenos produtores que ainda não 
têm os seus produtos certificados, representa um 
primeiro passo em direcção à certificação. 

A sessão teve início com uma demorada explica-
ção das vantagens da opção pela elaboração de um 
regulamento de produção e foi referido como o 
modelo elaborado pela FPCG pode ser um guia 
na concretização de tal opção. De seguida, vários 
foram as questões levantadas pela assistência que não 
deixou de demonstrar entusiasmo e orgulho por este 
empreendimento. Ficou bem claro que, por muitos 
constrangimentos ou dificuldades que surjam, os 
benefícios compensam os trabalhos demorados de tal 
empresa. 

Às dúvidas e questões que foram levantadas as 
respostas foram encontradas, de forma natural e 
saudável, pelos confrades presentes que perceberam 
a lógica de funcionamento de um regulamento de 
produção.   

No final, o repasto servido pela Confraria de Avanca 
demonstrou o bem receber daquela associada e o 
interesse em manter uma ligação sempre crescente 
com a FPCG e, é calor, mostrou a qualidade e o 
sabor da boa broa de Avanca. 
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Mercado Solidário
das Confrarias

No passado sábado, dia 22 de Fevereiro, as 25 con-
frarias presentes no Cais de Gaia mostraram a força 
do voluntariado e a solidariedade sempre presente 
na gastronomia ao realizarem o Mercado Solidário 
das Confrarias cuja verba angariada reverteu para a 
CERCI e a APPACDM de Gaia. 

Mostrámos o que de melhor se faz nas nossas terras, 
divulgámos os nossos produtos genuínos e autênti-
cos, exibimos com orgulho os nossos trajes e insíg-
nias, pedimos a compra em prol do bem-estar social. 
Fomos solidários, quer com a gastronomia, quer 
com a comunidade deficiente de Gaia, ao proporcio-
narmos este mercado. 

O envolvimento das confrarias, o entusiasmo dos 
confrades e a receptividade do público faz-nos acre-
ditar que o caminho das nossas organizações prevê 
iniciativas como esta que alteram positivamente a 
nossa rotina e motivam o reforço dos elos entre as 
confrarias. 

O final da tarde trouxe-nos o resultado da verba 
angariada que foi transmitida com orgulho, entu-
siasmo e simpatia pelo crítico de cinema Mário 
Augusto a todos os presentes.

Conseguimos angariar 1800€ que foram recebidos 
com grande humildade pelos responsáveis das insti-
tuições beneficiárias. 

A FPCG congratula-se pela realização deste MER-
CADO SOLIDÁRIO DAS CONFRARIAS, ideia 
que queremos que crie raízes no nosso movimento 
e que queremos que contribua para a felicidade de 
todos.

Estiveram presentes: Confraria Gastronómica da 
Madeira; Confraria do Velhote; Cerci Gaia; Santa 
Casa da Misericórdia de Gaia; Confraria das Sardi-
nhas Doces de Trancoso; Confraria Gastronómica 
“As Saínhas de Vagos”; Confraria do Anho Assado 
com Arroz de Forno; Confraria do Bolo Podre e 
da Gastronomia de Montemuro; Confraria Sabo-
res da Abóbora; Confraria Queirosiana; Confraria 
da Lampreia de Penacova; Confraria da Doçaria 
Conventual de Tentúgal; Confraria Gastronómica 
O Rabelo; Confraria Gastronómica O Moliceiro; 
Confraria da Broa de Avanca; Confraria do Frango 
do Campo; Confraria dos Ovos-Moles; APPA/
CDM; Vinhos Porto Cruz; Confraria do Queijo 
Serra da Estrela; Confraria Gastronómica da Maçã 
Portuguesa; Confraria da Fogaça da Feira; Con-
fraria do Vinho de Lamas; Confraria do Bucho de 
Arganil; Saber Intemporal; Redes Colaborativas de 
produção local do Mondego; Confraria do Granito; 
Confraria da Pedra.
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Tomada de Posse
dos Novos Órgãos Sociais  da Confraria da Pedra

A FPCG fez-se representar pela Presidente do 
Conselho Directivo, Olga Cavaleiro, a convite da 
Confraria da Pedra, na tomada de posse dos novos 
órgãos sociais para o ano de 2014 da referida Con-
fraria. Tal acto decorreu em cerimónia digna e 
adequada no passado dia 25 de Fevereiro na sede 
da Junta de Freguesia da Madalena na presença de 
vários confrades e instituições locais. 

Convidada a fazer uma pequena palestra sobre "O 
Banquete, a alimentação enquanto acto cultural", 
a Senhora Presidente referiu como o banquete está 
no centro da sociabilidade na gastronomia, ou 
seja, enquanto cenário de interacções simbólicas, o 
momento de refeição em grupo não traduz apenas 
a partilha do alimento no seu estado físico, mas 
envolve um complexo sistema de valores cultu-
rais que traduzem a mentalidade de um tempo. O 
Banquete está presente nos momentos mais impor-
tantes da vida do indivíduo, na sua vida pública ou 
privada e até a religião católica sacralizou a refeição 
em grupo com a importância da última ceia imor-
talizada na Eucaristia. Símbolo de reciprocidade 
e de solidariedade entre os elementos do grupo, 
permite saborear o doce sabor de estar incluído, por 
isso todos recordam uma refeição colectiva e todos 
esquecem uma refeição solitária. 

As confrarias medievais, conscientes da importân-
cia do banquete, impunham a presença sob pena de 
multa dos respectivos confrades na "mesa" anual. 
De facto, a confraria faz da refeição da partilha o 
momento alto da sua vivência em comum, pois esta 
sela a reciprocidade entre o grupo.Assim, no passado 
como presente as confrarias sabem que o banquete 
ou a refeição em grupo é o momento que fixa a 
coesão entre todos. No passado como no presente, é 
importante perceber as confrarias como o exercício 
da amizade e da partilha onde o banquete carre-
gado de simbologia aproxima os convivas e dá força 
à coesão do grupo, seja ele mais alargado ou mais 
íntimo. 

Após algumas questões e conversa com a autora da 
palestra foi unânime a ideia de que o movimento das 
confrarias é demasiado grande e forte e deve estar 
unido em torno da coesão da refeição em grupo que 
nos une para causas maiores, sejam gastronómicas, 
culturais, solidárias ou sociais. Sejamos Confrades e 
Sejamos Felizes! 
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Professor José Nunes, Confraria Gastronómica dos 
Gastrónomos dos Açores e Vice-Presidente da Mesa 
da Assembleia da FPCG, representou a FPCG na 
sessão solene de abertura da semana cultural e gas-
tronómica do concelho de Sousel.

III Semana Cultural e 
Gastronómica de Sousel
Representação do Prof. José Nunes
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almoço de aniversário da 
Confraria os Tanheiros
Representação do Sr. Cruz Marques

Senhor Cruz Marques, Confraria Gastronómica do 
Ribatejo, Relator do Conselho Fiscal representou a 
FPCG no almoço de aniversário da nossa Associada 
Confraria Gastronómica Os Tanheiros.
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No passado dia 22 de Março, decorreu na Casa das 
Confrarias no Casino Figueira a assembleia geral de 
apresentação do relatório de actividades e aprovação 
das contas da FPCG. Momento de grande impor-
tância na vida da FPCG, aquela foi uma oportu-
nidade de, não só todos nós podermos conhecer 
melhor a instituição a que pertencemos e à qual nos 
associámos, mas também de exercemos o direito de 
contribuir para a discussão interna providenciando 
resultados positivos para o movimento das confra-
rias. 

Estiveram presentes 33 confrarias que participaram 
amplamente nos trabalhos desenvolvidos ouvindo 
os esclarecimentos da Presidente e restantes elemen-
tos do Conselho Directivo acerca, quer do trabalho 
desenvolvido em 2013, quer dos projectos que se 
avizinham para as confrarias. 

assembleia Geral
Ordinária da FPCG
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Rodeados pelos trajes expostos na Casa das Con-
frarias, respirou-se partilha de opiniões e de ideias 
acerca do pode ser o futuro próximo da FPCG com 
especial realce para a união que deve caracterizar o 
nosso movimento. De realçar, ainda, a participação 
da empresa de contabilidade: Dina Bartolomeu – 
Unipessoal, Lda, que de forma explícita e segura 
apresentou o relatório de contas e soube responder 
a todas as dúvidas apresentadas contribuindo, deste 
modo, para a transparência das contas da associa-
ção que representa o movimento das confrarias em 
Portugal. 

No final, e por proposta do Conselho Fiscal e das 
Confrarias: Real Confraria do Maranho, Con-
fraria do Arroz e do Mar; Confraria das Papas de 
S. Miguel e Confraria da Broa de Avanca foram 
aprovados os votos de louvor por unanimidade e 
aclamação pelo trabalho desenvolvido. 
Foi, na verdade, um momento de saudável con-
fronto de opiniões, ideias e sugestões e um 
momento de encontro entre pessoas que se estimam 
e pretendem levar mais longe a gastronomia portu-
guesa.
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Jantar de reflexão

A FPCG voltou a reunir à volta da mesa as Con-
frarias, com o objectivo de partilhar a refeição mas 
também a reflexão. Cumprida a missão de partici-
pação na Assembleia Geral, momento essencial para 
a vida da Associação, e cumprida também a devida 
homenagem a todos os que contribuíram para a 
história da FPCG integrando a Presidência dos Seus 
órgãos sociais ao longo dos anos. Fez-se história 
pelo reconhecimento do caminho e pela abertura de 
perspectivas de futuro.

Todas as Confrarias presentes e foram muitas: Con-
fraria do Queijo Serra da Estrela; Confraria Gastro-
nómica do Arroz e do Mar; Confraria Gastronómica 
do Ribatejo; Confraria Gastronómica “As Saínhas 
de Vagos”; Academia Madeirense das Carnes – 
Confraria Gastronómica da Madeira; Confraria do 
Mel; Confraria das Papas de S. Miguel; Confraria 
da Fogaça da Feira; Confraria dos Gastrónomos de 
Lafões; Real Confraria do Maranho; Confraria da 
Marmelada de Odivelas; Confraria Gastronómica 
O Moliceiro; Confraria das Sardinhas Doces de 
Trancoso; Confraria da Broa D`Avanca; Confraria 
Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco; Confraria do 

Anho Assado com Arroz de Forno; Confraria dos 
Sabores da Abóbora; Confraria Gastronómica da 
Gândara; Confraria dos Ovos Moles; Confraria da 
Doçaria Conventual de Tentúgal; Confraria Gas-
tronómica O Rabelo; Confraria das Almas Santas 
da Areosa e do Leitão; Confraria da Carne Barrosã; 
Confraria do Chícharo; Confraria do Vinho de 
Lamas, puderam usar da palavra e falar do papel que 
a FPCG tem tido ao longo da sua história e também 
do que se espera da sua acção futura. 
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Resumidamente as Confrarias abordaram a impor-
tância da defesa das tradições gastronómicas e a 
importância da FPCG enquanto Instituição que 
deve unir as Confrarias na prossecução destes 
objectivos. Naturalmente que as Confrarias unidas 
em torno de uma associação congregadora podem 
chegar mais longe do que cada uma per si, pelo que 
o trabalho começa em cada Confraria na sua região, 
partindo desse pressuposto o trabalho da Federação 
fica mais facilitado, o dia de hoje a forma como 
decorreram os trabalhos de forma discutida e par-
tilhada deixa muitas sementes para o futuro. Todos 
concordam ainda que a Federação é apenas e só 
aquilo que as Confrarias desejem que seja. A Fede-
ração existe para ser elemento facilitador, existe para 
ajudar as Confrarias a conseguirem o seu objectivo 
primordial o da defesa do seu produto.

No futuro é primordial para a Federação deseje a 
edificação e diversificação de parcerias, tendo uma 
especial atenção para os parceiros externos o que 
pode passar também pelas nossas comunidades. É 
ainda importante manter a autenticidade e genui-
nidade dos seus eventos. E não deixar desvirtuar 
a ideia que esteve na sua origem. Ficou ainda a 
sugestão para que Federação se torne mais arrojada, 
organize grandes iniciativas pensando que na sua 
retaguarda tem um movimento que existe e tra-
balha. Resumidamente a Federação trilhou o seu 
caminho deu passos na direcção certa, outros nem 
tanto, mas são esses avanços e recuos que fazem a 
história. A Federação ganhou o seu espaço e o res-
peito de Instituições, o caminho está a ser trilhado e 
com a colaboração de todos, outros novos caminhos 
serão trilhados no futuro, alguns terão continuidade, 
outros não, mas o caminho faz-se caminhando e é 
isso que se está a fazer.



nona arte | 43

a Gastronomia e a Literatura
O Conto Civilização de Eça de Queirós

(Parte IV e V)
J. A. Gonçalves Guimarães | Confraria Queirosiana

O Zé Brás, no entanto, com as mãos na cabeça, 
desaparecera a ordenar a ceia para suas inselências. O 
pobre Jacinto, esbarrondado pelo desastre, sem resis-
tência contra aquele brusco desaparecimento de toda 
a civilização, caíra pesadamente sobre o poial de 
uma janela, e dali olhava os montes. E eu, a quem 
aqueles ares serranos e o cantar da pegureira sabiam 
bem, terminei por descer à cozinha, conduzido pelo 
cocheiro, através de escadas e becos, onde a escu-
ridão vinha menos do crepúsculo do que de densas 
teias de aranha.

A cozinha era uma espessa massa de tons e formas 
negras, cor de fuligem, onde refulgia ao fundo, 
sobre o chão de terra, uma fogueira vermelha 
que lambia grossas panelas de ferro e se perdia em 
fumarada pela grade escassa que no alto coava a luz. 
Aí, um bando alvoraçado e palreiro de mulheres 
depenava frangos, batia ovos, escarolava arroz, com 
santo fervor... Do meio delas o bom caseiro, eston-
teado, investiu para mim jurando que «a ceia de suas 
inselências não demorava um credo». E, como eu o 
interrogava a respeito de camas, o digno Brás teve 
um murmúrio vago e tímido sobre « enxergazinhas 
no chão».

— É o que basta, Sr. Zé Brás — acudi eu para o 
consolar. — Pois assim Deus seja servido! — suspi-
rou o homem excelente, que atravessava, nessa hora, 
o transe mais amargo da sua vida serrana.

IV
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Voltando a cima, com estas consolantes novas de 
ceia e cama, encontrei ainda o meu Jacinto no poial 
da janela, embebendo-se todo da doce paz crepuscu-
lar, que lenta e caladamente se estabelecia sobre vale 
e monte. No alto já tremeluzia uma estrela, a Vésper 
diamantina, que é tudo o que neste céu cristão 
resta do esplendor corporal de Vénus! Jacinto nunca 
considerara bem aquela estrela — nem assistira a 
este majestoso e doce adormecer das coisas. Esse 
enegrecimento de montes e arvoredos, casais claros 
fundindo-se na sombra, um toque dormente de sino 
que vinha pelas quebradas, o cochichar das águas 
entre as relvas baixas — eram para ele como inicia-
ções. Eu estava defronte, no outro poial. E senti-o 
suspirar como um homem que enfim descansa.

Assim nos encontrou nesta contemplação o Zé Brás 
com o doce aviso de que estava na mesa a ceiazinha. 
Era adiante, noutra sala mais nua, mais negra. E, aí, 
o meu supercivilizado Jacinto recuou com um pavor 
genuíno. Na mesa de pinho, recoberta com uma 
toalha de mãos, encostada à parede sórdida, uma 
vela de sebo, meio derretida num castiçal de latão, 
alumiava dois pratos de louça amarela, ladeados por 
colheres de pau e por garfos de ferro. Os copos, 
de vidro grosso e baço, conservavam o tom roxo 
do vinho que neles passara em fartos anos de fartas 
vindimas. O covilhete de barro com as azeitonas 
deleitaria, pela sua singeleza ática, o coração de Dió-
genes. Na larga broa estava cravado um facalhão... 
Pobre Jacinto!

Mas lá abancou resignado, e muito tempo, pensa-
tivamente, esfregou com o seu lenço o garfo negro 
e a colher de pau. Depois, mudo, desconfiado, 
provou um gole curto do caldo, que era de gali-
nha e rescendia. Provou, e levantou para mim, seu 
companheiro e amigo, uns olhos largos que luziam, 
surpreendidos. Tornou a sorver uma colherada do 
caldo, mais cheia, mais lenta... E sorriu, murmu-
rando com espanto:

— Está bom! Estava realmente bom: tinha fígado 
e tinha moela: o seu perfume enternecia. Eu, três 
vezes, com energia, ataquei aquele caldo: foi Jacinto 
que rapou a sopeira. Mas já arredando a broa, 
arredando a vela, o bom Zé Brás pousara na mesa 
uma travessa vidrada, que transbordava de arroz 
com favas. Ora, apesar de a fava (que os Gregos 
chamaram ciboria) pertencer às épocas superiores 
da civilização e promover tanto a sapiência que 
havia em Sício, na Galácia, um templo dedicado 
a Minerva Ciboriana — Jacinto sempre detestara 
favas. Tentou todavia uma garfada tímida. De novo 
os seus olhos, alargados pelo assombro, procuraram 
os meus. Outra garfada, outra concentração... E eis 
que o meu dificílimo amigo exclama:

— Está óptimo! Eram os picantes ares da serra? Era 
a arte deliciosa daquelas mulheres que em baixo 
remexiam as panelas, cantando o Vira, meu bem? 
Não sei — mas os louvores de Jacinto a cada travessa 
foram ganhando em amplidão e firmeza. E diante 
do frango louro, assado no espeto de pau, terminou 
por bradar:
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— Está divino! Nada, porém, o entusiasmou como 
o vinho, o vinho caindo de alto, da grossa caneca 
verde, um vinho gostoso, penetrante, vivo, quente, 
que tinha em si mais alma que muito poema ou 
livro santo! Mirando à luz de sebo o copo rude que 
ele orlava de espuma, eu recordava o dia geórgico 
em que Virgílio, em casa de Horácio, sob a ramada, 
cantava o fresco palhete da Rética. E Jacinto, com 
uma cor que eu nunca vira na sua palidez scho-
penháurica, sussurrou logo o doce verso: Rethica quo te carmina dicat Quem dignamente 

te cantará, vinho daquelas serras?! Assim jantá-
mos deliciosamente, sob os auspícios do Zé Brás. 
E depois voltámos para as alegrias únicas da casa, 
para as janelas desvidraçadas, a contemplar silencio-
samente um sumptuoso céu de Verão, tão cheio de 
estrelas que todo ele parecia uma densa poeirada de 
ouro vivo, suspensa, imóvel, por cima dos montes 
negros. Como eu observei ao meu Jacinto, na cidade 
nunca se olham os astros por causa dos candeeiros 
— que os ofuscam: e nunca se entra por isso numa 
completa comunhão com o universo. O homem nas 
capitais pertence à sua casa, ou, se o impelem fortes 
tendências de sociabilidade, ao seu bairro. Tudo o 
isola e o separa da restante Natureza — os prédios 
obstrutores de seis andares, a fumaça das chaminés, 
o rolar moroso e grosso dos ónibus, a trama encar-
ceradora da vida urbana... Mas que diferença, num 
cimo de monte, como Torges! Aí todas essas belas 
estrelas olham para nós rebrilhando, à maneira de 
olhos conscientes, umas fixamente, com sublime 
indiferença, outras ansiosamente, com uma luz que 
palpita, uma luz que chama, como se tentassem 
revelar os seus segredos ou compreender os nossos... 
E é impossível não sentir uma solidariedade per-
feita entre esses imensos mundos e os nossos pobres 
corpos. Todos são obra da mesma vontade. Todos 
vivem da acção dessa vontade imanente. Todos, 
portanto, desde os Úranos até aos Jacintos, consti-
tuímos modos diversos de um ser único, e através 
das suas transformações somam a mesma unidade. 

A cozinha era uma espessa 
massa de tons e formas negras, 
cor de fuligem, onde refulgia 
ao fundo, sobre o chão de 
terra, uma fogueira vermelha 
que lambia grossas panelas de 
ferro e se perdia em fumarada 
pela grade escassa que no alto 
coava a luz.
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Não há ideia mais consoladora do que esta — que 
eu, e tu, e aquele monte, e o Sol que, agora, se 
esconde são moléculas do mesmo Todo, governadas 
pela mesma Lei, rolando para o mesmo Fim. Desde 
logo se somem as responsabilidades torturantes do 
individualismo. Que somos nós? Formas sem força, 
que uma Força impele. E há um descanso delicioso 
nesta certeza, mesmo fugitiva, de que se é o grão de 
pó irresponsável e passivo que vai levado no grande 
vento, ou a gota perdida na torrente! Jacinto concor-
dava, sumido na sombra. Nem ele nem eu sabíamos 
os nomes desses astros admiráveis. Eu, por causa da 
maciça e indesbastável ignorância de bacharel, com 
que saí do ventre de Coimbra, minha mãe espiritual. 
Jacinto, porque na sua ponderosa biblioteca tinha 
trezentos e dezoito tratados sobre astronomia! Mas 
que nos importava, de resto, que aquele astro além 
se chamasse Sírio e aquele outro Aldebarã? Que lhes 
importava a eles que um de nós fosse José e o outro 
Jacinto? Éramos formas transitórias do mesmo ser 
eterno — e em nós havia o mesmo Deus. E se eles 
também assim o compreendiam, estávamos ali, nós 
à janela num casarão serrano, eles no seu maravi-
lhoso infinito, perfazendo um acto sacrossanto, um 
perfeito acto de Graça — que era sentir conscien-
temente a nossa unidade, e realizar, durante um 
instante na consciência, a nossa divinização.
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V
Assim enevoadamente filosofávamos — quando 
Zé Brás, com uma candeia na mão, veio avisar que 
«estavam preparadas as camas de suas inselências...» 
Da idealidade descemos gostosamente à realidade, e 
que vimos então nós, os irmãos dos astros? Em duas 
salas tenebrosas e côncavas, duas enxergas, postas 
no chão, a um canto, com duas cobertas de chita; 
à cabeceira um castiçal de latão, pousado sobre um 
alqueire: e aos pés, como lavatório, um alguidar 
vidrado em cima de uma cadeira de pau!

Em silêncio, o meu supercivilizado amigo palpou 
a sua enxerga e sentiu nela a rigidez de um gra-
nito. Depois, correndo pela face descaída os dedos 
murchos, considerou que, perdidas as suas malas, 
não tinha nem chinelas nem roupão! E foi ainda Zé 
Brás que providenciou, trazendo ao pobre Jacinto, 
para ele desafogar os pés, uns tremendos tamancos 
de pau, e para ele embrulhar o corpo, docemente 
educado em Síbaris, uma camisa da caseira, enorme, 
de estopa mais áspera que estamenha de peni-
tente, e com folhos crespos e duros como lavores 
em madeira... Para o consolar, lembrei que Platão, 
quando compunha o Banquete, Xenofonte, quando 
comandava os Dez Mil, dormiam em piores catres. 
As enxergas austeras fazem as fortes almas — e é só 
vestido de estamenha que se penetra no Paraíso.

— Tem você — murmurou o meu amigo, desatento 
e seco — alguma coisa que eu leia?... Eu não posso 
adormecer sem ler!

Eu possuía apenas o número do Jornal da Tarde , 
que rasguei pelo meio e partilhei com ele frater-
nalmente. E quem não viu então Jacinto, senhor de 
Torges, acaçapado à borda da enxerga, junto da vela 
que pingava sobre o alqueire, com os pés nus enca-
fuados nos grossos socos, perdido dentro da camisa 
da patroa, toda em folhos, percorrendo na metade 
do Jornal da Tarde , com os olhos turvos, os anún-
cios dos paquetes — não pode saber o que é uma 
vigorosa e real imagem do desalento!

w
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Assim o deixei — e daí a pouco, estendido na 
minha enxerga também espartina, subia, através de 
um sonho jovial e erudito, ao planeta Vénus, onde 
encontrava, entre os olmos e os ciprestes, num ver-
gel, Platão e o Zé Brás, em alta camaradagem inte-
lectual, bebendo o vinho da Rética pelos copos de 
Torges! Travámos todos três bruscamente uma con-
trovérsia sobre o século XIX. Ao longe, por entre 
uma floresta de roseiras mais altas que carvalhos, 
alvejavam os mármores de uma cidade e ressoavam 
cantos sacros. Não recordo o que Xenofonte susten-
tou acerca da civilização e do fonógrafo. De repente 
tudo foi turbado por fuscas nuvens, através das quais 
eu distinguia Jacinto, fugindo num burro que ele 
impelia furiosamente com os calcanhares, com uma 
vergasta, com berros, para os lados do Jasmineiro!
Cedo, de madrugada, sem rumor, para não desper-
tar Jacinto, que, com as mãos sobre o peito, dormia 
placidamente no seu leito de granito — parti para 
Goães. E durante três quietas semanas, naquela vila 
onde se conservam os hábitos e as ideias do tempo 
de el-rei D. Dinis, não soube do meu desconsolado 
amigo, que decerto fugira dos seus tectos esbura-
cados e remergulhara na civilização. Depois, por 
uma abrasada manhã de Agosto, descendo de Goães, 
de novo trilhei a avenida de faias, e entrei o por-
tão solarengo de Torges, entre o furioso latir dos 
rafeiros. A mulher do Zé Brás apareceu alvoroçada 
à porta da tulha. E a sua nova foi logo que o Sr. D. 
Jacinto (em Torges, o meu amigo tinha dom) andava 
lá em baixo com o Sousa nos campos de Freixomil.

— Então, ainda cá está o Sr. D. Jacinto? Sua inse-
lência ainda estava em Torges — e sua inselência 
ficava para a vindima!... Justamente eu reparava que 
as janelas do solar tinham vidraças novas; e a um 
canto do pátio pousavam baldes de cal; uma escada 
de pedreiro ficara arrimada contra a varanda; e num 
caixote aberto, ainda cheio de palha de empacotar, 
dormiam dois gatos.

— E o Grilo apareceu? — O Sr. Grilo está no 
pomar, à sombra. — Bem! E as malas? — O Sr. D. 
Jacinto já tem o seu saquinho de couro... Louvado 
Deus! O meu Jacinto estava, enfim, provido de civi-
lização! Subi contente. Na sala nobre, onde o soalho 
fora composto e esfregado, encontrei uma mesa 
recoberta de oleado, prateleiras de pinho com louça 
branca de Barcelos e cadeiras de palhinha, orlando 
as paredes muito caiadas que davam uma frescura 
de capela nova. Ao lado, noutra sala, também de 
faiscante alvura, havia o conforto inesperado de três 
cadeiras de verga da Madeira, com braços largos e 
almofadas de chita; sobre a mesa de pinho, o papel 
almaço, o candeeiro de azeite, as penas de pato espe-
tadas num tinteiro de frade, pareciam preparadas 
para um estudo calmo e ditoso das humanidades; e 
na parede, suspensa de dois pregos, uma estantezinha 
continha quatro ou cinco livros, folheados e usados, 
o D. Quixote, um Virgílio, uma História de Roma, 
as Crónicas de Froissart. Adiante era certamente o 
quarto de D. Jacinto, um quarto claro e casto de 
estudante, com um catre de ferro, um lavatório de 
ferro, a roupa pendurada de cabides toscos. Tudo 
resplandecia de asseio e ordem. As janelas cerradas 
defendiam do sol de Agosto, que escaldava fora, os 
peitoris de pedra. Do soalho, borrifado de água, 
subia uma fresquidão consoladora. Num velho vaso 
azul, um molho de cravos alegrava e perfumava. 
Não havia um rumor. Torges dormia no esplendor 
da sesta. E, envolvido naquele repouso de convento 
remoto, terminei por me estender numa cadeira de 
verga junto à mesa, abri languidamente o Virgílio, 
murmurando:

As trutas eram, com efeito, 
celestes. E apareceu também 
uma salada fria de couve-flor 
e vagens, e um vinho branco 
de Azães...
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Fortunate Jacinthe! tu inter arua nota Et fontes 
sacros frigus captabis opacum.

Já mesmo irreverentemente adormecera sobre o 
divino bucolista, quando me despertou um brado 
amigo. Era o nosso Jacinto. E imediatamente o 
comparei a uma planta, meio murcha e estiolada no 
escuro, que fora profusamente regada e revivera em 
pleno sol. Não corcovava. Sobre a sua palidez de 
supercivilizado, o ar da serra ou a reconciliação com 
a vida tinham espalhado um tom trigueiro e forte 
que o virilizava soberbamente. Dos olhos, que na 
cidade eu lhe conhecera sempre crepusculares, sal-
tava agora um brilho de meio-dia, decidido e largo, 
que mergulhava francamente na beleza das coisas. 
Já não passava as mãos murchas sobre a face — batia 
com elas rijamente na coxa... Que sei eu? Era uma 
reencarnação. E tudo o que me contou, pisando ale-
gremente com os sapatos brancos o soalho, foi que se 
sentira, ao fim de três dias em Torges, como desanu-
viado, mandara comprar um colchão macio, reunira 
cinco livros nunca lidos, e ali estava...

— Para todo o Verão? — Para todo o sempre! E 
agora, homem das cidades, vem almoçar umas trutas 
que eu pesquei, e compreende enfim o que é o Céu.

As trutas eram, com efeito, celestes. E apareceu tam-
bém uma salada fria de couve-flor e vagens, e um 
vinho branco de Azães... Mas quem condignamente 
vos cantará comeres e beberes daquelas serras?

De tarde, finda a calma, passeámos pelos caminhos 
coleando a vasta quinta, que vai de vales a montes. 

Jacinto parava a contemplar com carinho os milhos 
altos. Com a mão espalmada e forte batia no tronco 
dos castanheiros, como nas costas de amigos recupe-
rados. Todo o fio de água, todo o tufo de erva, todo 
o pé de vinha o ocupava como vidas filiais por que 
fosse responsável. Conhecia certos melros que canta-
vam em certos choupos. Exclamava enternecido:

— Que encanto, a flor do trevo! À noite, depois de 
um cabrito assado no forno, a que mestre Horácio 
teria dedicado uma ode (talvez mesmo um carme 
heróico) conversámos sobre o Destino e a Vida. 
Eu citei, com discreta malícia, Schopenhauer e o 
Ecclesiastes... Mas Jacinto ergueu os ombros, com 
seguro desdém. A sua confiança nesses dois sombrios 
explicadores da vida desaparecera, e irremediavel-
mente, sem poder mais voltar, como uma névoa que 
o sol espalha. Tremenda tolice! Afirmar que a vida 
se compõe, meramente, de uma longa ilusão — é 
erguer um aparatoso sistema sobre um ponto espe-
cial e estreito da vida, deixando fora do sistema toda 
a vida restante, como uma contradição permanente 
e soberba. Era como se ele, Jacinto, apontando para 
uma urtiga, crescida naquele pátio, declarasse, triun-
falmente: «Aqui está uma urtiga! Toda a quinta de 
Torges, portanto, é uma massa de urtigas.» — Mas 
bastaria que o hóspede erguesse os olhos, para ver as 
searas, os pomares e os vinhedos!

De resto, desses dois ilustres pessimistas, um, o ale-
mão, que conhecia ele da vida — dessa vida de que 
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fizera, com doutoral majestade, uma teoria definitiva 
e dolente? Tudo o que pode conhecer quem, como 
este genial farsante, viveu cinquenta anos numa 
soturna hospedaria de província, levantando apenas 
os óculos dos livros para conversar, à mesa- redonda, 
com os alferes da guarnição! E o outro, o israelita, 
o homem dos Cantares, o muito pedantesco rei de 
Jerusalém, só descobre que a vida é uma ilusão aos 
setenta e cinco anos, quando o poder lhe escapa das 
mãos trémulas, e o seu serralho de trezentas concu-
binas se torna ridiculamente supérfluo à sua carcaça 
frigida. Um dogmatiza funebremente sobre o que 
não sabe — e o outro sobre o que não pode. Mas 
que se dê a esse bom Schopenhauer uma vida tão 
completa e cheia como a de César, e onde estará o 
seu schopenhauerismo? Que se restitua a esse sultão, 
besuntado de literatura, que tanto edificou e profes-
sorou em Jerusalém, a sua virilidade — e onde estará 
o Ecclesiastes? De resto, que importa bendizer ou 
maldizer da vida?

Afortunada ou dolorosa, fecunda ou vã, ela tem de 
ser vivida. Loucos aqueles que, para a atravessar, se 
embrulham desde logo em pesados véus de tristeza 
e desilusão, de sorte que na sua estrada tudo lhes 
seja negrume, não só as léguas realmente escuras, 
mas mesmo aquelas em que cintila um sol amável. 
Na Terra tudo vive — e só o homem sente a dor e 
a desilusão da vida. E tanto mais as sente, quanto 
mais alarga e acumula a obra dessa inteligência que 
o torna homem, e que o separa da restante Natu-
reza, impensante e inerte. É no máximo da civili-

zação que ele experimenta o máximo de tédio. A 
sapiência, portanto, este em recuar até esse honesto 
mínimo de civilização, que consiste em ter um 
tecto de colmo, uma leira de terra e o grão para 
nela semear. Em resumo, para reaver a felicidade, é 
necessário regressar ao Paraíso — e ficar lá, quieto, 
na sua folha de vinha, inteiramente desguarnecido 
de civilização, contemplando o anho aos saltos entre 
o tomilho, e sem procurar, nem com o desejo, a 
árvore funesta da Ciência! Dixi!

Eu escutava, assombrado, este Jacinto novíssimo. 
Era verdadeiramente uma ressurreição no magní-
fico estilo de Lázaro. Ao surge et ambula que lhe 
tinham sussurrado as águas e os bosques de Torges, 
ele erguia-se do fundo da cova do Pessimismo, 
desembaraçava-se das suas casacas de Poole, et 
ambulabat, e começava a ser ditoso. Quando recolhi 
ao meu quarto, àquelas horas honestas que convêm 
ao campo e ao Optimismo tomei entre as minhas 
a mão já firme do meu amigo, e pensando que ele 
enfim alcançara a verdadeira realeza, porque possuía 
a verdadeira liberdade, gritei-lhe os meus parabéns à 
maneira do moralista de Tíbure:

Vive et regna, fortunate Jacinthe! Daí a pouco, 
através da porta aberta que nos separava, senti uma 
risada fresca, moça, genuína e consolada. Era Jacinto 
que lia o D. Quixote. Oh bem-aventurado Jacinto! 
Conservava o agudo poder de criticar, e recuperara 
o dom divino de rir!

Quatro anos vão passados. Jacinto ainda habita Tor-
ges. As paredes do seu solar continuam bem caiadas, 
mas nuas.

De Inverno enverga um gabão de briche e acende 
um braseiro. Para chamar o Grilo ou a moça, bate 
as mãos, como fazia Catão. Com os seus deliciosos 
vagares, já leu a Ilíada. Não faz a barba. Nos cami-
nhos silvestres pára e fala com as crianças. Todos os 
casais da serra o bendizem. Ouço que vai casar com 
uma forte, sã e bela rapariga de Goães. Decerto cres-
cerá ali uma tribo, que será grata ao Senhor!
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Como ele, recentemente, me mandou pedir livros 
da sua livraria (uma Vida de Buda, uma História da 
Grécia e as obras de S. Francisco de Sales) fui, depois 
destes quatro anos, ao Jasmineiro deserto. Cada 
passo meu sobre os fofos tapetes de Caramânia soou 
triste como num chão de mortos. Todos os brocados 
estavam engelhados, esgaçados. Pelas paredes pen-
diam, como olhos fora de órbitas, os botões eléctri-
cos das campainhas e das luzes — e havia vagos fios 
de arame, soltos, enroscados, onde a aranha regalada 
e reinando tecera teias espessas. Na livraria, todo o 
vasto saber dos séculos jazia numa imensa mudez, 
debaixo de uma imensa poeira. Sobre as lombadas 
dos sistemas filosóficos alvejava o bolor: vorazmente 
a traça devastara as Histórias Universais: errava ali 
um cheiro mole de literatura apodrecida — e eu 
abalei, com o lenço no nariz, certo de que naqueles 
vinte mil volumes não restava uma verdade viva! 
Quis lavar as mãos, maculadas pelo contacto com 
estes detritos de conhecimentos humanos. Mas 
os maravilhosos aparelhos do lavatório, da sala de 
banho, enferrujados, perros, dessoldados, não larga-
ram uma gota de água; e, como chovia nessa tarde 
de Abril, tive de sair à varanda, pedir ao céu que me 
lavasse.

Ao descer, penetrei no gabinete de trabalho de 
Jacinto e tropecei num montão negro de ferragens, 
rodas, lâminas, campainhas, parafusos... Entreabri a 
janela, e reconheci o telefone, o teatrofone, o fonó-
grafo, outros aparelhos, tombados das suas peanhas, 
sórdidos, desfeitos sob a poeira dos anos. Empurrei 
com o pé este lixo do engenho humano. A máquina 
de escrever, escancarada, com os buracos negros 

marcando as letras desarraigadas era como uma boca 
alvar e desdentada. O telefone parecia esborrachado, 
enrodilhado nas suas tripas de arame.

Na trompa do fonógrafo, torta, esbeiçada, para sem-
pre muda, fervilhavam carochas. E ali jaziam, tão 
lamentáveis e grotescas, aquelas geniais invenções, 
que eu saí rindo, como de uma enorme facécia, 
daquele supercivilizado palácio.

A chuva de Abril secara: os telhados remotos da 
cidade negrejavam sobre um poente de carmesim e 
ouro. E, através das ruas mais frescas, eu ia pensando 
que este nosso magnífico século XIX se assemelha-
ria um dia àquele Jasmineiro abandonado, e que os 
outros homens, com uma certeza mais pura do que é 
a Vida e a Felicidade, dariam como eu com o pé no 
lixo da supercivilização, e, como eu, ririam alegre-
mente da grande ilusão que findara, inútil e coberta 
de ferrugem.

Àquela hora, decerto, Jacinto, na varanda em Tor-
ges, sem fonógrafo e sem telefone, reentrado na sim-
plicidade, via, sob a paz lenta da tarde, ao tremeluzir 
da primeira estrela, a boiada recolher entre o canto 
dos boiadeiros.
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