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Revista de gastronomia e cultura

eggas

Adolfo Henriques •  Diana Bar nabé •  Hélio Loureiro 
José Manuel Pires •  Maria João de Almeida

Mateus Nicolau de Almeida •  Pedro Pena Bastos
Ricardo Dias Felner •  Teresa Castro Viana 
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“Perdi a conta ao número de vezes 
que mudámos o horário da Casa 
Independente. 10? 15? Um dia 
estive quase para escrever no sítio do 
horário: ‘Venham quando quiserem 
e pode ser que estejamos cá’.”

Rita Santos, p.25

“Tal como os nórdicos se uniram, desde 
a Finlândia e a Noruega até à Dinamarca 
e à Suécia, criando uma new nordic 
food, acho que não seria fora de órbita 
pensarmos numa cozinha ibérica, tendo 
nuestros hermanos do nosso lado.”

Pedro Pena Bastos, p.18

“Uma grande casa só começa a sê-lo com 
um grande pão. Para não dizer que os 
acólitos devem estar à altura também. Que 
grande pão o de António Loureiro, mais 
uma manteiga batida e aromatizada de se 
lhe tirar o chapéu!”

António Souza-Cardoso, p.10

“Numa região como a do Algarve – que vive em 
seca há vários anos e com riscos enormes devido 
às mudanças climáticas, que dão aquela zona 
como estando em perigo de vir a tornar-se num 
deserto – vemos, por exemplo, o crescimento 
maciço da produção de abacate.”

Hélio Loureiro, p.36 fu
tu

ro “E se todas as pessoas que falam de 
tripas dissessem o mesmo? Que tal 
sentarem-se numa sala, porem as 
cadeiras em rodinha, e chegarem a um 
acordo sobre qual a melhor receita, a 
melhor forma, o melhor produto?”

Diana Barnabé, p.48

“Quando compramos um pacote de arroz vulgar, 
estamos a comer arroz de vários arrozais, de várias 
variedades, de várias regiões – eventualmente de 
vários países. Num único pacote de agulha, pode-se 
encontrar arroz do Mondego, do Sado, do Tejo, 
da Birmânia e do Uruguai.”

Ricardo Dias Felner, p.41

“E, então, o pessoal tinha tanto dinheiro por 
causa do vinho que começou a comprar tractores 
Lamborghini em barda. Às tantas, lá de Itália, 
mandaram um telex para o representante da 
marca na zona a dizer: “Reunião mundial da 
Lamborghini na Maçussa”.

Adolfo Henriques, p.61

“A história da sidra na Madeira 
perde-se nos tempos. Acredita-se que 
a sua produção tenha começado logo 
que os primeiros pereiros produziram 
frutos suficientes para que o primeiro 
sumo pudesse ser extraído.”

Teresa Vivas, p.53
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Em culinária, como em quase todas as coisas 
da vida, há uma necessidade permanente de 
equilíbrio.

E esta necessidade, que tem um 
bocadinho de senso comum e 
outro bocadinho de bom senso, é 
traduzida na linguagem partilhada 
pela comunidade dos que se 
interessam pela culinária na 
simples designação de “QB”.

O “QB” – que, claro, significa “quanto baste” 
– é usado essencialmente nas receitas, mas se 
o projectarmos para tudo o que ele tem de 
sensibilidade e de vocação para o equilíbrio, então 
começamos a dar-lhe o devido respeito. No final, 
concluímos seguramente que o QB é um dos mais 
importantes institutos da culinária e, atrevo-me a 
arriscar, da cultura gastronómica no mundo.
Em miúdo, ouvia uma cantilena torturante de 
uma filha de um rei que foi por este deserdada 
por afirmar que o amava tanto como o sal. O rei 
só entendeu o amor incomensurável daquela filha 
injustiçada quando o privaram de sal na comida 
que lhe serviam.
Chamo aqui a cantilena, não tanto para dizer 
que percebo a descoberta tardia do rei, mas para 
sublinhar que era o “QB” de sal na sua insípida 
comida que faltava ao rei para realmente ser 
feliz. Porque o que está em causa não é tanto o 
sal como aditivo incontornável de quase tudo, 
mas o equilíbrio exponencial que a gastronomia 
propicia quando promove o encontro pleno dos 
ingredientes, das texturas e dos sabores.
Dir-me-ão, mas o “QB” não fica assim solto ao 
critério ou disposição de cada um? Sim e não. 

O “B” tem o seu ar de impositivo. Convoca-nos 
para o rigor e a moderação que a gastronomia 
deve ter. Mas ao fazer como Pilatos e prescindir 
de impor ou mensurar, o “Q” dá-nos aquela 
liberdade de nos aproximarmos das nossas 
culturas, gostos e identidades. É assim atraído por 
um outro instituto, o “a gosto”, mais libertário 
e descomprometido, que se usa quando se sente 
que um pouco a mais ou a menos não deve fazer 
mossa nenhuma.
Mas regressemos ao equilíbrio que o “QB” nos 
propõe. Mesmo fora da culinária, quando nos 
perguntam algo de apreciativo, se nos queremos 
comprometer com uma decisão moderada, 
também usamos o providencial “QB”. E esse 
equilíbrio moderado é o que põe freio a que 
na culinária possam prevalecer tendências 
demasiadamente disruptivas, como agora se diz.
Claro que devemos considerar as novas 
tendências – umas mais circunstanciais do que 
outras, mas todas movidas pela mesma aspiração 
de experimentação e de mudança, subjacente ao 
acto criativo. Nada contra as tendências, portanto. 
Elas são o reflexo interpretativo dos desejos e das 
convicções das novas gerações. Que também elas 
estão em permanente aprendizagem e evolução. 
Diria que também elas se reorganizam no 
equilíbrio.
E, por isso, a cozinha de fusão, a de autor, a 
molecular, a regional, a tradicional e todas as 
demais constituem, para além de dietas que 
propõem um determinado padrão nutricional 
e estético, variações circulares das épocas e dos 
lugares em que vivemos.
E acabam todas por se unir num QB de 
simplicidade, de integridade e de ética que a 
alimentação deve ter de forma permanente. Pelo 
menos o Quanto Baste!  

António Souza-Cardoso
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Juntam-se diferentes tempos, repesca-se do 
passado, põe-se-lhe uns pós de futuro e envolve-se. 
Assim se faz o presente. Depois da cozinha de fusão 
e da molecular, vivemos a era da simplicidade. 
Reina o fogo e o produto. Quanto mais venha da 
terra, idealmente nossa – ou do campo da Alice ou 
do meu Domingos –, quanto mais sem químicos, 
melhor. Até os vinhos são naturais, e bio, e 
biodinâmicos. Aposta-se tudo na sustentabilidade, 
na sazonalidade, na proveniência local e no 
combate ao desperdício. As listas dos restaurantes 
fazem-se na hora, de acordo com a colheita, de 
preferência sem papel. Ou só com os cartões do 
QR code, criado no Japão em 1994, que ganhou 
expressão, por desespero, em 2020. 
O objetivo é: km 0, dia 0, lixo 0. Daqui, não virá 
mal ao mundo. Respeitemos o planeta, vivamos 
em equilíbrio.

A questão está no staff 0. Temos 
o chef, outrora maestro, agora a 
tender para o one man show. O chef  
cozinha, o chef  vai à horta, o chef  
ativa nas redes sociais, é criativo, 
serve a qualquer hora, gere as 
contas e dá entrevistas. Mas já são 
poucos os que dizem “Sim, chef ”, 
porque faltam empregados. 

As dificuldades de recrutamento para os 
restaurantes explodiram recentemente, e 
arrastam-se. Não há candidatos: muitos brasileiros 
foram embora e, ao que apurámos, perante as 
circunstâncias, muitos portugueses preferem estar 
desempregados e a viver do subsídio. 

É o que está a acontecer, logo depois de meses de 
atividade suspensa na restauração. E onde é que 
isto nos leva? Transportados para uma realidade 
de inspiração Black Mirror, que se vislumbra com 
proximidade, para além de tudo o que já tem a 
seu cargo, o chef  poderá ter de aprender ainda 
a programar um séquito de robôs. Afiguram-se 
restaurantes do tipo floresta comestível. É tudo bio, 
está tudo ali à mão e circulam robôs por entre as 
mesas e as hortas. Aparece logo um a receber as 
pessoas, outro a servir vinho e a dar notas de prova 
em mandarim ou na língua que o cliente entender. 
Ao que isto chegou! Depois dos robôs de cozinha, 
eis os robôs de sala, sempre prontos, bem-dispostos 
e bem vestidos. 
Não são orgânicos mas funcionam e parecem 
animados, têm alma de empregado de mesa, ou 
do que se quiser que tenham, e trabalham todos os 
dias a todas as horas. Não se queixam, nem sequer 
dos impostos, eles não pagam impostos. Talvez seja 
de salientar esta parte. E nem vamos dissecar a 
pegada da produção e distribuição dos autómatos.
Os robôs atuam sempre com o mesmo 
profissionalismo e eficiência energética A+. 
Basta ativar as funções numa app e siga. Motivar 
a equipa já não vai ser preciso. Não haverá 
grande equipa. 
Haja clientes! De preferência, humanos.  
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O António Loureiro é, muito para além de 
um categorizadíssimo chef  de cozinha, um 
ser humano especial. Estou a dizê-lo com o 
atrevimento de quem o conhece mal, mas de 
quem privou com ele o suficiente para perceber as 
peculiaridades do seu carácter e as subtilezas da 
sua maneira de ser.
O António tem uma filosofia de vida pensada, 
estruturada, que sustenta e conduz tudo aquilo 
que faz. O seu processo criativo não é espontâneo, 
surge de uma reflexão capaz de construir uma 
narrativa ou um princípio, a partir dos quais a 
criatividade flui com sustentação e com coerência.
O António é também um observador. Sabe ouvir 
e, melhor do que tudo, sabe observar, que é 
ver e ouvir ao mesmo tempo, retirando o que a 
interlocução pode ou sabe dar-lhe.
E, depois, não tem a soberba dos grandes 
artistas. A sua bonomia é tão farta como a 
suavidade com que nos encara com uns olhos 
cheios de macia compreensão.
Verdade é que, no fim do dia, como agora se diz, 
o António Loureiro é mesmo um enorme chef  
de cozinha. Até quanto a belíssima dimensão 
humana e cultural do António fundamenta ou 
contribui para os seus múltiplos talentos (?), isso 
são “outros quinhentos” que ao aficionado da boa 
comida interessam muito pouco.

O Cozinheiro

O António Loureiro mereceu, como todos 
saberão, a distinção da Michelin com uma estrela 
no seu restaurante A Cozinha.
É dos muito poucos chefs portugueses que não 
estão em Lisboa ou no Porto. E também não no 
Algarve, para onde, há 25 anos, se dirigiam, mal, 
todos os estrangeiros que tinham o propósito 
de conhecer ou avaliar a cozinha portuguesa 
– naquela altura, Almancil era maior do que o 
Porto ou Lisboa, se todos fossem medidos em 
estrelas Michelin.
António Loureiro escolheu Guimarães, a nossa 
cidade-berço para esta aventura. E se o leitor 
não visitou nos últimos anos Guimarães, vale 
a pena que o faça, em particular, pela vigorosa 
recuperação da zona histórica da cidade.
É precisamente lá, no famoso Largo do Serralho, 
que António Loureiro nos oferece a sua Cozinha.
Entramos num espaço depurado, elegante e 
bonito. Com a cozinha à vista e… o cozinheiro 
também!
Serviço à altura, como não pode deixar de ser. 
O almoço foi com um amigo antigo, como 
nos convém, quando queremos provar sem 
inquietações.
Claro que, mesmo no menu executivo, “Michelin 
oblige”, a refeição é animada por pequenos 
apontamentos, parênteses e estações que nos 
ajudam a juntar sabores, texturas e com eles 
sentimentos e emoções.
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António Souza-Cardoso

Uma grande casa só começa a sê-lo 
com um grande pão. Para não 
dizer que os acólitos devem estar 
à altura também. Que grande pão 
o de António Loureiro, mais uma 
manteiga batida e aromatizada 
de se lhe tirar o chapéu!

O menu executivo tem, depois dos amuse-bouche 
frescos e cheios de promessas, um samos de 
bacalhau com caldo de coentros, como mandam 
as mais insignes cartilhas, e uma cavala com 
tomate, avelã, Alvarinho e beterraba.
Depois desta entrada fulgurante, temos dois 
pratos de peixe e dois pratos de carne a obrigar-
nos a uma escolha. O meu querido amigo 
António Santos escolheu um robalo à linha, feito 
em caldeirada com funcho e bivalves. Eu fui 
para o polvo, o animal com quem decididamente 
me casaria, se a humanidade não tivesse tantos 
preconceitos. Este veio enfeitado docemente com 
pimento, batata e algas. E que bem que me soube!
Os pratos de carne, a despeito de não lhes termos 
deitado o dente, não dispensam uma invejosa 
referência: um galo do campo com cogumelos, 
espargos e salsa e uma vaca Minhota com batata 
trufada, legumes verdes e ervas.
Faltavam as sobremesas! Provamos as duas que 
faziam parte do menu: a Conventual, com gila, 
amêndoa, tangerina e poejo – que harmonia, 
que explosão de sabores! – e a Jardim, com 
framboesa, matcha, yuzu e chocolate branco. 
Ambas deliciosas, claro está!

A Cozinha
Largo do Serralho, 4 · Guimarães
T. 253 534 022 
Terça-feira a sábado: 12h30 -15h30 
19h30 - 23h00 

Regamos tudo com o Palato do nosso querido 
amigo Carlos Magalhães.
Claro que o António tem os menus todos de 
degustação e ainda uma carta vibrante que, só de 
ler, exige que se ponha guardanapo.
Mas não quero abrir mais o véu desta sublime 
Cozinha que já sentimos como nossa.
Conversámos no final com o António. Durante a 
refeição, ia vigiando a sua concentração no giro 
da cozinha. O momento do processo, onde tudo 
começa, a prova constante e, no final, com a boca 
a abrir-se num sorriso, o empratamento feito na 
banca perto de nós.
Conversámos, como sempre, sobre a cozinha de 
verdade que o António pratica como ninguém.
Saímos de Guimarães de pazes feita com a vida 
– até a pandemia nos parecia comestível. Passei 
no Largo do Castelo e recordei o livro de António 
Sardinha, onde o nosso Rei Afonso prometia 
à Grei “um Reino forte, heróico e triunfal, um 
Portugal Gigante!”
Gigante é esta Cozinha de António Loureiro que 
havemos de revisitar com o tempo e o remanso 
que ela merece! 

CRÍTICA DE RESTAURANTES

O CozinheiroO Cozinheiro
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No final de um longo almoço em Reguengos, 
olhei para o relógio e eram seis da tarde. Tinha 
mesa marcada para jantar daí a uma hora no Tua 
Madre, em Évora, mas estava pronto a hibernar 
até Dezembro.
Ao estacionar na Praça do Giraldo, ainda sentia 
um refluxo alcoólico misturado com azia de 
borrego. A minha vontade de comer era parecida 
com a vontade de Luís XVI em ser guilhotinado 
na Praça da Concórdia.
Até que apareceu Marisa Tiago. Marisa Tiago 
foi quem começou por me mudar o ânimo. A 
liderar a pequena sala e a esplanada do Tua 
Madre, trouxe a ardósia com os comeres do dia: 
focaccia com sardinha; brioche com porchetta; 
agnolotti com cantarelos e pinhões. Depois, 
explicou o conceito: “A ideia é pedir pratinhos 
para partilhar”.
Ora, não havia ninguém com quem partilhar, mas 
os níveis de apetite começaram a subir ao ritmo 
do menu cantado. “O nosso carpaccio di coppa di 
testa é uma cabeça de xara que fazemos aqui nós, 
à italiana”. Quero. “A focaccia é feita com massa 
mãe, sardinha fresca da época e lardo que vem do 
Zambujal” [dos irmãos Jerónimo]. Quero.
De repente, o milagre da gula.

Eis-me regenerado, a atacar a cabeça de xara. Por 
cima do fiambre de cocuruto suíno prensado, uma 
salada fresquíssima, cheia de sabor. Que rúcula, 
que coentros. Ah, e as favinhas descascadas, quase 
doces. E ao lado, será azeitona preta? Não, não: é 
meia cereja descaroçada. Favas e cerejas e cabeça 
de xara. Maravilha.
Por esta altura, era já evidente que Francesco 
Ogliari, dono do sítio e dos fogões, fazia 
artesanato fino. Cada erva terá sido manipulada 
com o foco de um laminador de diamantes. Nem 
uma ponta escura, tudo viçoso, fresco, biológico, 
local – como se os hortícolas fossem colhidos 
minutos antes de irem para o prato.
A mesma atenção ao detalhe foi evidente 
nos agnolotti, bolsas de massa fresca caseira 
acompanhadas de cantarelos e pinhões. Cantarelo 
é cogumelo de estrela Michelin, é matéria-prima 
de Vila Joya servida sem cerimonial num sítio 
com meia dúzia de lugares lá dentro e cinco 
mesas periclitantes sobre o empedrado da 
histórica Rua da Alcárcova de Baixo, espécie de 
Portas de Santa Antão eborense (melhor, melhor), 
onde turistas perdidos caem facilmente em 
armadilhas do very typical.

©
 D

.R
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Ricardo Dias Felner

Tudo o que o Tua Madre não é. O que 
há aqui é obsessão com produto e um 
acaso biográfico e culinário que ligou 
Francesco à planície alentejana por via 
do teatro e de um Erasmus já longínquo. 
Depois disso, o chef  natural de Crema, 
na Lombardia, andou pelo Cookies 
Cream, vegetariano em Berlim com 
estrela Michelin, e mais recentemente 
liderou a cozinha do Santa Clara dos 
Cogumelos, óvni dos fungos no Mercado 
de Santa Clara, em Lisboa.
Resumindo. Já tropecei em alguns 
restaurantes ditos luso-italianos e são 
quase sempre trágicos. O Tua Madre, 
por outro lado, faz sentido e faz gosto. 
Não sei se resistirá ali, onde está desde 
2019, se tem espaço e preço (30€ por 
pessoa) para sobreviver. Mas sei que 
Marisa Tiago sabe o que diz e diz 
bem. E que Francesco Ogliari tem 
conhecimento e trata de fazer felizes os 
clientes. Mesmo os que aparecem para 
jantar acabados de almoçar. 

A Tua Madre
Rua da Alcárcova de Baixo, 55 · Évora 
T. 266 094 865
Quarta a domingo: 13h00 - 15h00
19h00 - 22h30

Tua 
Madre

CRÍTICA DE RESTAURANTES

A Madre de Évora
Um pequeno restaurante ítalo-alentejano, 
instalado na zona histórica de Évora, é 
uma das melhores surpresas do ano. 
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chef
Acho que não seria 

fora de órbita pensarmos 
numa cozinha ibérica

Entrevista a Pedro Pena Bastos

Ricardo Dias Felner

gr
an

de
O novo restaurante do hotel 

Ritz é um dos mais fortes 
candidatos a conseguir uma 

estrela Michelin em Novembro. 
Pedro Pena Bastos foi o 

escolhido pela Four Seasons 
para levar essa tarefa por diante 

– e assume aqui que, se isso 
não acontecer nos próximos 

três anos, é porque algo terá de 
mudar. De resto, apesar 

de afirmar a cozinha 
portuguesa, o chef  

assume a proximidade 
com Espanha como 

algo positivo, em que 
se deveria investir. 
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Aos 30 anos assumiu a chefia de um 
restaurante do Ritz. Foi pesado?
É muito desafiante. Na verdade cheguei aqui 
com 29. Já tinha passado por outra empresa 
muito grande, o Esporão, mas o Ritz é uma 
grande responsabilidade. É óptimo estar numa 
empresa que apoia imenso os colaboradores e 
quem quer trabalhar bem e fazer a diferença 
com qualidade. É muito satisfatório chegares ao 
final do dia e veres que estamos todos no mesmo 
barco. Há um grande suporte por trás e uma 
grande organização.

É uma pessoa organizada?
Tenho de ser. Muito. 

Entrou neste projecto pouco antes da 
pandemia. Calculo que tenha sido um 
caminho com percalços. 
Entrei em Outubro de 2019. Participei nas obras, 
encomendas de materiais, afinações, montagem 
de menus, inventários. Entrei numa fase em 
que havia o projecto arquitectónico, mas não 
o de cozinha. Consegui estar nessa génese e 
contribuir até para o desenho de peças de loiça. 
Acho que meti a mão em 90 por cento das coisas 
e acho que se nota muito a uniformização dos 
materiais com a sala e com a própria dinâmica 
que o Ritz quer vender, no sentido de ser uma 
mesa contemporânea. No fundo, somos a parte 
futurista e mais moderna e jovem do Ritz. 

São os rebeldes do Ritz?
Somos. Mas não somos experimentalistas, 
nem nunca vamos querer ser um restaurante 
experimental. Somos um restaurante que quer 
afirmar tendência e ao mesmo tempo perceber 
e ler melhor os clientes. O desafio é responder 
às perguntas: como conseguimos introduzir 
coisas novas na dinâmica de jantar, desde a parte 
gastronómica ao serviço? Como conseguimos 
marcar os clientes como uma nova restauração 
e uma nova cozinha portuguesa, uma nova 
portugalidade?

Esse traço da cozinha portuguesa é um 
imperativo?
Talvez seja das perguntas mais difíceis que se 
pode fazer a um cozinheiro: qual é a cozinha 
que tu fazes? Nós não somos mono-conceito, não 
somos uma pizzaria, uma hamburgueria. O que 
é que nós fazemos? O mais fácil será ir aos quatro 
pilares da nossa cozinha. Primeiro, perceber onde 
ela se localiza, a proximidade, a parte cultural 
e tradicional que envolve o restaurante: ou seja, 
Lisboa, a zona do país, os aromas, a essência 
desta cidade. Segundo pilar: sazonalidade, o 
que está em época, o que os produtores têm 
para nós (acho que é mais isto, porque hoje em 
dia uma beterraba, por exemplo, cresce o ano 
inteiro). Depois o que resulta da combinação dos 
produtos. E, por fim, a parte estética da mistura 
entre os elementos na louça, no décor, no serviço 
e na forma como queremos apresentar a nossa 
cozinha ao cliente. 

Segundo julgo saber, o prato mais popular 
do Cura, a lula, leva um caviar que não é 
muito local. 
Sim, é o único produtor que sai fora da nossa 
bolha Portugal-Espanha. Mas mesmo assim 
conseguimos ir buscá-lo a uma família portuguesa 
da Áustria, que tem produção de caviar. E ainda 
por cima é de uma produção sustentável. 

Achei curioso ter falado em Portugal-
Espanha. 
Sim, porque é quase impossível termos só 
produtos de Portugal. Diria que 60 a 70 por cento 
dos produtos vêm de Portugal, mas alguns são de 
Espanha. Acho, aliás, que é importante vincarmos 
esta pertença ibérica, tal como os países nórdicos 
se uniram entre eles. 

GRANDE CHEF

Seguiu-se o regresso a Lisboa. O Ceia, instalado dentro do hotel 
Santa Clara 1728, foi um projecto curto mas bem sucedido. 
Assente numa sala apenas com uma mesa comunitária, casava 
de forma original a depuração da comida, a arquitectura de 
Manuel Aires Mateus e um serviço informal mas competente. 
O convite para abrir o Cura veio interromper essa estadia, 
surgindo como uma proposta irrecusável – sendo que desta vez o 
chef  assume que estão reunidas as condições. Pena Bastos tem o 
futuro escrito nas estrelas. Com ou sem Michelin.

A chefia do Cura por parte de 
Pedro Pena Bastos acontece 
depois de uma carreira que 
começou muito cedo. O talento 
apareceu aos seis anos, quando 
fez a sua primeira maionese. 
Com raízes em Tomar, viveu no 
Porto e foi aqui que se iniciou 
na restauração, através de um 
estágio no Cafeína. 
Mais tarde, desceu a Lisboa para 
ir liderar a cozinha do Grémio 
Literário, mas seria no Alentejo 
que se afirmaria. A Herdade do 
Esporão deu-lhe as condições e 
a visibilidade que ele ainda não 
tinha conseguido. Aí, começou 
a ensaiar a sua cozinha delicada 
e cheia de camadas. A ambição 
pessoal era conseguir a estrela no 
Esporão, mas a empresa tinha 
outros planos. 

©
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Até onde vão as semelhanças entre as 
cozinhas dos dois países?
Acho que há muitas semelhanças nas formas 
simples de servir a comida. Temos de aprender a 
fazer uma melhor triagem e curadoria de alguns 
produtos espanhóis, coisa que os espanhóis 
já fazem há algum tempo quando se trata do 
contrário. Mas acho que não devemos estar 
sozinhos no mapa, ainda que os espanhóis sejam 
um bocadinho egoístas connosco. Tal como 
os nórdicos se uniram, desde a Finlândia e a 
Noruega até à Dinamarca e à Suécia, criando 
uma new nordic food, acho que não seria fora de 
órbita pensarmos numa cozinha ibérica, tendo 
nuestros hermanos do nosso lado. Acho que essa 
união pode ser trabalhada em benefício dos dois 
países, não descurando as gastronomias de cada 
um. Estamos a falar de partilha de produtos e de 
uma série de outras coisas que podem funcionar 
melhor. 

Falemos agora da vaca fria. A sua vinda 
para o Ritz teve por base, assumidamente, 
a procura de uma estrela Michelin? 
Assumidamente! Não. Fico um bocado farto de 
cada vez que me perguntam isso. Parece que 
estamos todos a cozinhar para ganhar estrelas 
Michelin. Cada vez mais se trabalha para 
standards que são muito semelhantes aos do Guia 
Michelin. Da mesma forma, o Guia Michelin tem 
adaptado muito os seus standards no sentido de 
se tornar mais generalista e absorver restaurantes 
com conceitos diferentes e serviços de sala 
diferentes. 

Vou reformular a pergunta... 
A minha vida não vai mudar muito se ganhar 
uma estrela Michelin. Agora, se eu acho que é 
um objectivo? Acho que é. Será benéfico para 
todos, sem dúvida. Acho que tem muito impacto, 
e não estou a falar sequer de facturação nem de 
captação de negócio, mas sim no standard que 
nós queremos assumir, ainda por cima porque 
somos Ritz e fazemos parte de um hotel que tem 
um enorme foco no detalhe. A estrela Michelin 
seria levar ao expoente máximo os nossos 
standards e aquilo que conseguimos fazer. 

Quando o contrataram não lhe disseram: 
“Pedro, tens três anos para conseguir uma 
estrela?”
Não, nunca fizeram isso. E acho que não se deve 
fazer isso. Se a conversa tivesse sido essa, talvez as 
coisas tivessem sido um pouco diferentes. Agora, 
se há pressão? Há. Mas eu ponho muito mais 
pressão em mim do que as outras pessoas. Acho 
que isso depois passa para as equipas, passa para 
os nossos fornecedores, para o serviço, para o 
nosso departamento de compras e para toda a 
gente que nos ajuda. Felizmente, estamos muito 
alinhados com o hotel. Há independência na 
gestão, mas ela é integrada e controlada pelo 
hotel, até porque eu nunca vou conseguir sozinho 
ter uma estrela em dois ou três anos. 

O que acontece se não conseguir a estrela? 
Vou ser honesto. Se não conseguir ter uma 
estrela em três anos aqui… alguma coisa não 
está a correr bem. Algumas arestas têm de ser 
afinadas. O que será? A parte gastronómica, a 
parte das equipas, do serviço? Alguma coisa terá 
de mudar. Mas acho que essas melhorias todas 
têm sido feitas desde a abertura, não esperava em 
tão pouco tempo ter um feedback tão bom dos 
clientes. Estamos num óptimo caminho. Acho que 
são pequenos ajustes. 

Já foram visitados pelos inspectores da 
Michelin?
Já, já fomos. 

Quantas vezes? 
Que se saiba, duas. Este ano. 

Significa que eles estão atentos. Não será 
por falta de atenção. 
Sim, vamos ver. Não estou muito nervoso com 
isso, nem acho que devamos estar. É continuarmos 
a fazer o nosso trabalho. E quando tivermos a 
primeira, devemos começar a lutar pela terceira. 
Devemos estar sempre um passo à frente. 

Há quem diga que anda atrás desta estrela 
desde que estava na Herdade do Esporão e 
que ela lhe fugiu por pouco. Sente isso?
Sinto. Mas acho, também, que ela, a vir, tem de 
valer a pena. Tem de ser no sítio certo. E têm de 
estar reunidas as condições para isso. 

Na Herdade do Esporão e no Ceia não 
estavam?
No Ceia, estavam. Acho que era um conceito 
ousado. Não foi por causa disso que saí do Ceia, 
mas obviamente porque tive um convite para vir 
para aqui. 

O Ceia tinha o problema da mesa 
comunitária? 
Não me parece. Acho que teve a ver com tempo. 
Foi um projecto muito bem sucedido. Tal como 
o restaurante Mãos [do chef  Nuno Mendes], 
em Londres, teve uma estrela com uma mesa 
corrida, nós também podíamos ter tido. Só que 
nós estivemos abertos apenas um ano. 

Os critérios da Michelin, nesta matéria, 
não são diferentes para Londres e Lisboa?
Acredito que haja uma forma diferente de ver o 
rasgo conceptual. Acho que em Portugal ainda 
somos muito conservadores. 

Mas aqui nem estamos a falar de 
inspectores portugueses.
Não, acho que o problema aí é Espanha. A 
maior parte dos inspectores são espanhóis ainda, 
temos alguns brasileiros, mas pronto. Também 
não quero ser responsável por atirar bolas para a 
parede, quando nem sequer estou dentro disso, 
nem sei… Agora, que realmente há uma mente 
mais aberta em cidades como Londres, Paris, 
Lyon, onde há restaurantes que em Portugal não 
teriam a estrela... Como, se calhar, há restaurantes 
em Portugal que mereceriam pelo conceito e 
forma de fazerem as coisas, uma estrela Michelin. 
Uma estrela Michelin significa o melhor no seu 
conceito e, portanto, a partir daí… Acho que até 
há restaurantes em Portugal que mereceriam, 
duas estrelas directas. 

Como por exemplo? 
Não quero comentar. Mas há. E um deles é em 
Lisboa. E há projectos que estão alinhados noutro 
sentido e são muito bons, como por exemplo o 
Prado, que eu adoro. O serviço está alinhado com 
a cozinha, o despretensiosismo do serviço está 
alinhado com a cozinha. 

Mudando de assunto. Começou a trabalhar 
no Porto, certo? 
Sim, no Cafeína, com 18 anos. 

A cozinha do Porto é muito diferente da de 
Lisboa?
Sim, mais próxima de uma cozinha tradicional. 
Mas não era o caso do Cafeína, um bistrô 
clássico, que mantém a qualidade desde sempre. 
Fui para lá para ver se a cozinha era mesmo o 
que eu queria. Já cozinhava desde pequeno. 

GRANDE CHEF
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Quão pequeno?
Não sei, mas lembro-me que na primeira vez que 
agarrei numa varinha mágica para fazer maionese 
tinha seis anos. 

Seis anos!
Sim. Férias com pais e irmãos. Os pais saem para 
ir para a praia. Tu ficas a dormir com os irmãos, 
tens de desenrascar qualquer coisa para almoçar 
e armas-te em miúdo parvo, que só quer fazer 
asneiras. 

Podia ter corrido mal.
E correu. Mais tarde desfiz um dedo com a 
varinha mágica. 

Quem eram as suas influências?
Sempre vi a minha avó e a minha mãe a cozinhar 
em casa. 

Cozinhavam bem?
A minha avó cozinhava muito bem. 

Lembra-se de alguns pratos, em especial? 
Das petingas assadas no forno, passadas por farinhas 
de milho. Fritam no próprio tabuleiro, cheio de 
azeite, louro e alho laminado. Depois saem do forno 
e levam um splash de vinagre por cima. 

Já tentou reproduzir esse prato? 
Já, mas parece que sabia melhor na altura. 

De que região era a sua avó? 
A minha avó materna era de Tomar. Daí o meu 
lado muito próximo do campo e da produção 
hortícola. Outra receita daí era a tomatada: 
cebola estufada com alho, azeite, tomate; passa-se 
tudo com a varinha, carrega-se de pimenta preta 
e orégãos, um fio de azeite e ovos escalfados. É 
uma papa de tomate quente. Em finais de Agosto 
era típico. 

Faz também azeite, em Tomar.
Sim, tem sido mais o meu irmão a agarrar nesse 
projecto. O meu avô já produzia, há muitos anos. 
Vem de família. Agora apanhamos a azeitona 
muito cedo, em Setembro. O azeite assim 
apresenta um sabor mais verde. Leva azeitonas 
Cobrançosa e Galega, em proporções idênticas, e 
depois cinco a 10 por cento de Picual. A grande 
diferença para o azeite antigo é que esses azeites 
são bons nos primeiros meses, depois começam a 
rançar. 

Como é que se consegue consistência?
É preciso ter os mesmos cozinheiros a fazer a 
mesma receita mais de 20 vezes seguidas para se 
ganhar consistência. Consistência é o que dá fama 
a um restaurante. Obviamente que tudo depende 
da mão do cozinheiro e da guidance do chef  e 
do subchef, mas sobretudo é estares todos os dias 
a provar, a provar, a provar. Antes e durante o 
serviço. E ter-se atenção ao detalhe: o sumo de 
limão deve ser espremido mesmo antes do serviço; 
o tipo de sal deve ser o correcto; os produtos têm 
de ser frescos. 

Muitas vezes, os restaurantes de fine 
dining têm tudo preparado de véspera. 
Sim, e depois perde-se o sabor. Tens de ter imenso 
cuidado com isso. Quando fazemos molho de 
lula, temos de fazer naquele momento para ter 
qualidade. Não o podemos ter no frigorífico mais 
de dois, três dias. A ideia é manter frescura mas 
também consistência. E provar, provar, provar. 

Qual é o seu prato favorito do menu? 
Acho que agora estamos com uma versão do 
pregado muito boa, com funcho grelhado em 
erva-príncipe. Temos o cítrico da erva-príncipe 
e o anis do funcho grelhado cria uma harmonia 
engraçada com o terroso dos cogumelos, mais 
as notas de marisco. É um prato muito terroso e 
muito fresco ao mesmo tempo.

Porque é que anda toda a gente a maturar 
peixe? 
Fica mais saboroso, mais firme. Não fica aguado. 
É mais fácil de cozinhar assim, também. Quando 
serves uma dose mais pequena queres concentrar 
os sabores. A maturação faz isso, não apenas 
no peixe. Porque é que servimos 40 gramas de 
vaca maturada e não de um lombo de novilho 
normal? Porque esses 40 gramas de novilho não 
vão ter a potência de sabor da maturada. Depois, 
depende. Nos peixes, o pregado ganha muito com 
a maturação, mas o robalo já não ganha tanto 
(ainda assim, penduramo-lo durante cinco ou 
seis dias). A maturação também tem a ver com a 
estabilização da fibra muscular. 

Mas é importante que o peixe chegue 
fresco.
Sim, sim. O peixe tem de chegar ao restaurante 
o mais fresco possível e depois nós tratamos do 
resto. 

Qual é o seu peixe favorito? 
Sou louco por pregado. E então aquelas abas, 
aquelas saias. Agora estamos a testar um snack 
com isso, em que conseguimos grelhar essa 
gordura lateral e tostar a pele, para fazer um 
sanduíche. É incrível. 

GRANDE CHEF

É o tipo de pessoa que vai de férias com 
roteiro gastronómico? 
Sim, às vezes. Agora, por exemplo, vou de férias 
para o Algarve e vou conseguir ir à Noélia. Mas 
férias e fine dining é que não faz um bom match. 

Quais foram as últimas experiências 
espectaculares?
Nunca tinha ido ao The Yeatman [no Porto] 
e adorei. Acho que o Ricardo [Costa] faz um 
trabalho incrível. Em termos de qualidade e de 
serviço é do melhor que temos no país. Há ali 
uma bolha muito especial. A vista, o tributo às 
suas raízes da Murtosa, de Aveiro, mesmo do 
Porto. E acho que está a conseguir pôr isso em 
cima da mesa de uma forma supercriativa. Estive 
no outro dia na Taberna da Rua das Flores e 
adorei, outra vez. O André [Magalhães] cozinha 
superbem. Apesar de ter já muitas ligações 
asiáticas e africanas, acho que não se perde a 
parte portuguesa. 
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capaE restaurantes populares? 
No Porto, em termos de restaurantes de peixe, 
não se pode perder o Salta o Muro. É muito 
pequeno, mas adoro. Vou lá desde miúdo. Dá 
para 20 pessoas. Adoro aquele melão com cubos 
enormes, o presunto de Chaves, e as petingas 
fritas. É maravilhoso. 

E tem alguma visita programada a 
Espanha?
Gostava de dar um salto ao La Tasquita de 
Enfrente [Madrid] e voltar ao Atrio [Cáceres]. 

O que é que temos a aprender com os 
espanhóis?
Acho que eles não têm medo de assumir a 
simplicidade. Nós não temos pior gamba violeta 
e não a servimos como o Etxebarri. Porquê? 
Acho que tem a ver com assumir as coisas. Temos 
lingueirões inacreditáveis, porque não grelhá-los? 
Acho que o Etxebarri não faz melhor triagem 
do produto do que a que é feita por alguns chefs 
em Portugal. É a forma como se vende e como 
queremos ser vistos. Temos de ser melhores 
vendedores do nosso produto. 
Mas acredito que juntos conseguimos chegar mais 
longe, caramba. 

GRANDE CHEF
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Com a população praticamente 
vacinada, os próximos tempos 
deixam no ar o regresso ao passado. 
Mas será mesmo assim? Ouvimos 
diferentes actores do mundo da 
restauração e chegámos à conclusão 
de que não. O mundo mudou, mas 
não necessariamente para o que 
era. Horários loucos, empregados-
-robô, subscrições de cabazes e 
clubes de vinho, esplanadas cool, 
feiras para foodies, vinhos ao 
lanche, ostras ao pequeno-almoço, 
chefs-Instagrammers e a vitória 
do QR Code (mais ou menos) são 
apenas algumas das tendências 
que nos esperam. O ano de 2022 
promete um futuro novo. 
 

14 
Mudanças 
na Restauração 
para 2022

Ricardo Dias Felner

AO FUTURO

1. Os horários loucos vieram para ficar. 
Comer um mata-bicho de cabeça de carabineiro 
com gelado de pistáchio ou ostras às 11.00 
(Taberna do Calhau); tomar um pequeno-almoço 
inglês de salsicha, morcela e feijão às 17.00 (Isco); 
beber copos a partir das 16.00 (Manuel Senhor).
Tudo isto aconteceu nos últimos meses. Os anos 
de 2020 e de 2021 foram de mudança de hábitos 
e ciclos digestivos. Abrir às 12.30 e fechar às 
00.00 deixou de ser um dado adquirido. Os 
restauradores têm consumido boa parte do seu 
tempo a acertar horários no Google e nas suas 
redes sociais.
Rita Santos dá um testemunho expressivo disto. 
“Perdi a conta ao número de vezes que mudámos o 
horário. 10? 15? Um dia estive quase para escrever 
no sítio do horário: ‘Venham quando quiserem e 
pode ser que estejamos cá’.”
Daqui não veio grande mal ao mundo, do ponto 
de vista do consumidor. Do que se percebe, 
há até tendências que se irão manter, muitas 
impulsionadas pela comunidade de expatriados, 
que se mantém relevante. Uma delas é que tudo 
acontece mais cedo. Portugal sempre foi noctívago, 
mas lentamente parece começar a antecipar 
comezainas e beberagem. À noite, embora já tenha 
havido correcções, grande parte dos restaurantes 
abre mais cedo e fecha mais cedo.
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Outra mudança tem a ver com uma aposta em 
jantares e em fins-de-semana. Esta tendência já 
era pré-pandemia e resultava da preocupação em 
dar mais qualidade de vida a quem trabalha nos 
restaurantes e de outros dois factores: adaptação 
aos estrangeiros, que preferem sair para jantar, 
mas fazem-no mais cedo; e adaptação ao 
teletrabalho, que fez com que houvesse menos 
gente para almoçar fora e uma aposta em jantares 
e no fim-de-semana. 

2. Investir menos, com mais critério e 
humildade.
As coisas começam a abrir. Agosto ajudou 
a reequilibrar as contas e há sinais de que 
a restauração se reanima. Não sabemos se 
voltaremos tão cedo a ter a energia de 2019, 
quando o desafogo permitia uma certa loucura 
criativa e projectos maravilhosamente marginais. 
Mas a recuperação é evidente, com restaurantes 
a procurarem reforçar as equipas e a voltarem 
a cozinhar cartas novas. Na parte da gestão, a 
aprendizagem da pandemia poderá ser um trunfo 
precioso.
Muita gente que desbaratou recursos não voltará 
a fazê-lo tão cedo. O investimento será mais 
contido e mais criterioso. “A maioria andará com 
medo de dar um passo maior do que a perna”, 
atira o chef  Alexandre Silva, dos restaurantes 
Loco e Fogo, em Lisboa, deixando contudo a 
convicção de que 2022 “será um ano bom”. 
“Teremos as mesmas oportunidades que em 2019, 
mas com mais sabedoria e humildade.” 

3. Empregado de mesa, procura-se.
Boa parte dos restaurantes foi forçada a cortar 
nos empregados, por via da crise provocada pela 
pandemia. Por causa disso, ainda hoje é frequente 
encontrarmos serviço lento e de pior qualidade. 
Parte do problema, nesta fase, terá a ver com 
dificuldades na contratação.
Leopoldo Garcia Calhau, da Taberna do Calhau, 
diz que há quatro meses que tenta encontrar um 
sommelier. “Pergunto-me onde andarão, pois não 
recebi praticamente nenhuma resposta. Para dois 
espaços com cerca de 200 referências [de vinho] 
é bastante estranho.” Um dos espaços de Calhau, 
o Bla Bla Glu Glu, segundo o próprio, ainda 
não reabriu por falta de pessoal. Calhau fala em 
“excesso de apoios do Estado, subsídios disto e 
daquilo”, mas também de “pessoas que deixaram 
este ramo” ou estão de férias.
Alexandre Silva afirma o mesmo. “Está a ser 
muito difícil contratar por duas razões: alguns 
desistiram da profissão e outros estão no fundo 
de desemprego”, atira, concretizando. “O 
que preferias? Estar no fundo de desemprego 
a receber 800€ ou estar a trabalhar a receber 
950€?”, diz, rematando: “E eu até percebo, é 
melhor ter tempo e ganhar um vencimento do 
que não ter tempo e ganhar um vencimento.”
Outra questão tem a ver com a formação, 
diz Calhau: “Neste momento há uma falta 
notória de empregados de mesa. É urgente 
começar a formar pessoas e fazer o que se fez 
com os cozinheiros. O esforço dos últimos anos 
tem compensado, pois hoje há cozinheiros 
com formação; o mesmo não se passa com os 
empregados de bar e de mesa. Há um grande 
caminho a percorrer e servir às mesas pode ser 
uma carreira com evolução, não é um trabalho de 
segunda linha.” 
A mesma opinião não terá a gerência do 
restaurante Sakura, em Lisboa, um dos 
restaurantes que reforçou a sua equipa de sala 
com um empregado-robô. Por enquanto, é mais 
uma curiosidade do que outra coisa, mas para 
registar pedidos e acartar pratos há-de servir – se 
não hoje, muito em breve. 
 

Joana Teixeira, dos restaurantes The Therapist 
(um na Lx Factory, outro recentemente 
inaugurado em Alvalade, ambos em Lisboa) 
conta que a pandemia originou um fenómeno 
interessante. “As pessoas começaram a pensar no 
que realmente queriam para a sua vida e por isso 
saíram para se dedicarem ao que mais gostavam 
– tivemos pessoas a sair para se dedicarem à arte, 
tivemos pessoas a saírem para voltarem às suas 
cidades de origem.”
No final, sobram as que têm vocação. Ter 
pessoas motivadas e a não terem de se sujeitar 
à instabilidade da restauração parece ser o 
mote. “Queremos que as pessoas continuem 
a ter duas folgas seguidas e turnos seguidos 
para poderem descansar e estar no seu melhor 
para virem trabalhar motivadas, que é o que 
precisamos”, concretiza Joana, ressalvando 
contudo que também teve de mexer nos salários. 
“Preferimos ter menos pessoas, mas melhores e 
mais motivadas, e isso só se consegue com várias 
estratégias, mas também através do salário.” 
Daniel Silva, chef  de sala e director do Essencial, 
sublinha a importância de dar qualidade de vida. 
“Seria positivo que, a partir desta dificuldade, os 
restaurantes se apercebessem da necessidade de 
se comprometerem com quem lá trabalha. As 
margens desta área são habitualmente pequenas e 
nem sempre se pode pagar muito bem, sobretudo 
tendo em conta as horas de trabalho. No entanto, 
existem outras medidas que podem ser tomadas, 
seja a nível de formação, seja de estabilidade, 
tanto de horário como de férias, desenvolvimento, 
flexibilidade e compreensão das necessidades 
individuais.”
Já Rita Santos, da Comida Independente, loja 
e bar de vinhos e petiscos, vai mesmo contra 
a corrente dos que penam para encontrar 
empregados. “Tenho muitas pessoas que 
me abordam porque gostariam de trabalhar 
connosco. Creio que nos vêem como um sítio 
em que cada um é valorizado, compensado 
justamente, onde se tem oportunidade de 
aprender e o trabalho é interessante e diverso. 
Não tive ninguém em layoff, não despedi ninguém 
e a equipa está com o dobro das pessoas.”
 

CAPA

4. Equipa que ganha, mexe-se. 
Se há pouca gente disponível para trabalhar 
nas condições de antigamente, mudam-se as 
condições. Esta parece ser a filosofia adoptada 
por alguns restauradores e empreendedores na 
área do comer e beber. Repensar a política de 
recursos humanos e de remunerações – sendo que 
o dinheiro nem sempre é o único trunfo – pode 
ser a chave.
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5. Menos pode ser mais. 
A questão é como conjugar equipas estáveis 
com a instabilidade do mundo. Alguns chefs e 
restauradores têm optado por não ter estruturas 
muito pesadas, apostando na flexibilidade. 
Na prática, isto tem funcionado da seguinte 
maneira, em muitos casos: quando a pandemia 
desacelerava e as pessoas voltavam a sair de casa, 
ia-se buscar um ou outro empregado para fazer 
o biscate e cobrir o aumento de mesas. Mas se a 
clientela desaparecia e o país se fechava de novo, 
voltava tudo à fórmula inicial.
O problema já se vê qual é: as contratações 
ocasionais não são normalmente bons reforços, 
não têm entrosamento com o resto da equipa, não 
conhecem a comida que servem. 
O que fazer? Uma solução pode ser ter menos 
lugares, abrir menos dias e manter as equipas 
reduzidas, com um serviço sólido e consistente. 
Manter pequeno. O Essencial, do chef  André 
Lança Cordeiro, garante que oferece hoje um 
serviço “mais calmo e ponderado” do que quando 
tinha uma equipa maior e estava aberto sete 
dias por semana e fazia vários turnos. Hoje abre 
cinco dias por semana, só aos jantares, e tem 
“apenas três pessoas na cozinha, duas na sala e 
um copeiro”. 
“Somos uma equipa pequena e gostamos deste 
modelo. Não estamos a pensar alterá-lo. O 
entrosamento e conhecimento entre a equipa 
no tipo de serviço que fazemos no Essencial é 
fundamental, pelo que muito mais gente não 
iria ser necessariamente benéfico. Julgamos que 
actualmente o tipo de serviço que damos é melhor 
do que o pré-pandemia.” 
 

6. O Instagram é uma arma.
E de repente descobrimos que em cada chef  
vive um influencer. Mesmo em restaurantes que 
eram representados por agências de comunicação 
especializadas em gastronomia, a pandemia pôs 
os homens e mulheres dos fogões a teclar como 
nunca. Palavras como reels, stories e giveaways 
deixaram de lhes ser estranhas, ainda que muitos 
naveguem a onda das redes sociais com um 
amadorismo assumido.
É o caso de Rita Santos, da Comida 
Independente, que já recebeu várias propostas 
para ser agenciada e sempre recusou. “A razão 
por que o faço desta forma é porque pretendo 
manter uma voz pessoal, com um carácter 
humano, de proximidade, que por vezes se 
perde quando se profissionaliza esta gestão. 
Correndo o risco de parecer amador, confuso, ou 
inconsistente, há uma ingenuidade no tom que é 
muito divertida e espontânea.” 
A mesma experiência tem Leopoldo Garcia 
Calhau, que foi obrigado a deixar de ser 
representado por uma agência de comunicação, 
em Abril de 2020, por causa da crise. Hoje, 
assume ele essa função. “A nossa gestão é muito 
intuitiva, livre, genuína e é pensada para quem 
nos visita ou quer visitar.”

No caso do Essencial, é já mítica a série de food 
porn dedicada ao corte de pithiviers (as famosas 
tartes salgadas francesas), um dos pratos mais 
populares do restaurante durante a pandemia. 
Os vídeos não são isentos de falhas, mas o sucesso 
é evidente. “Esse amadorismo parece-nos que 
tem surtido efeito com os clientes – existe a noção 
de que quem faz os vídeos e cozinha, quem fala, 
quem está por trás, são as mesmas pessoas que os 
recebem no restaurante”, diz Daniel Silva.
O retorno de posts e stories (mais das stories, 
afiança Alexandre Silva) é concreto. Rita Santos, 
proprietária da Comida Independente, que 
conta com 13.000 amigos no Instagram, diz: 
“Quando tivemos website para entregas em casa 
[durante o primeiro confinamento], conseguia ver 
claramente o impacto do Instagram nas visitas 
ao site, e programava mesmo os posts/stories de 
acordo com isso. Na loja é mais difuso, mas a 
qualidade das interacções é muito boa. Algumas 
pessoas chegam à loja pela primeira vez e sentem 
que já nos conhecem. No futuro quero continuar 
a usar o Instagram como um repositório de 
informação útil, documental, relativamente 
aos produtores, que possa ter mais alguma 
profundidade.” 
Leopoldo Garcia Calhau tem na cabeça, em 
particular, as reacções suscitadas por uma 
fotografia de açorda de carabineiro que teve 
“impacto imediato”.
Já Alexandre Silva, que diz assumir 99% dos posts 
do Instagram – ”coloco o que gosto de ver e o 
que sinto” –, vai até mais longe. “A comunicação 
é o que faz um restaurante chegar mais depressa 
ao êxito. Claro que depois tens de dar uma 
boa experiência ao cliente, mas até chegar aí é 
‘apenas’ comunicação.”
 

7. A festa faz-se à mesa. Ao lanche. 
Com vinho.
Os bares de vinhos e comida foram um dos 
fenómenos da pandemia, sobretudo em Lisboa. 
E foi aqui que, tantas vezes, estando discotecas 
e bares encerrados, se fez a festa e se atestou 
o depósito – quase sempre com as lides a 
começarem antes de o sol se pôr.
Esta tendência colou-se a outra: a abertura e o 
sucesso de casas dedicadas especificamente aos 
chamados vinhos naturais, como o Vino Vero, 
o Tati e o Black Sheep, em Lisboa, ou o Prova 
Wine e o Folias de Baco, no Porto. 
A abertura destes wine bars faz-se normalmente 
pelas 17h00, ajudando a institucionalizar uma 
tradição pouco comum em Portugal: o copo à 
tardinha. Muitos destes sítios servem também 
comida – permitindo que o cliente permaneça 
para jantar e prolongue a estadia para a ceia 
sem largar a mesa ou o balcão. 
Não se sabe ao certo se, com a reabertura 
de discotecas e bares, estes espaços de 
entretenimento (e enchimento) continuarão 
com a mesma pujança, mas é bem possível que 
a cultura do barzinho cool de vinhos e petisco 
tenha vindo para ficar. 
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8. O takeaway do takeaway.
Uma das grandes incógnitas parece ser o futuro 
do takeaway. Muitos restaurantes já deixaram de 
o fazer, mas isso não significa o seu fim. Se formos 
a ver, quem desistiu nunca foi um entusiasta 
do serviço, nunca acreditou nele. Ou, então, 
simplesmente fazia uma cozinha que viajava mal.
Neste particular, chegou-se a pensar que a 
experiência adquirida com a pandemia levaria 
a uma sofisticação tecnológica que conseguiria 
entregar fine dining sem um deslize, sem 
oscilações de temperatura, sem descontrole dos 
tempos. A Plateform, dona de vários restaurantes 
importantes em Lisboa e no Porto, do Alma aos 
Vitaminas, estava a trabalhar precisamente em 
packaging, para este efeito. 
Em matéria de entregas, também se 
experimentaram entregas próprias ou fora dos 
operadores que controlam o mercado. Sem êxito. 
“No início tentámos fazer nós as entregas e foi 
simplesmente caótico. Agora escolhemos as nossas 
guerras, por assim dizer. Mantemos entregas mas 
apenas através das plataformas Uber, Glovo e 
Bolt”, assume Joana Teixeira, do The Therapist.
Por agora, contudo, não se vêem mudanças 
revolucionárias, nem na embalagem, nem no 
transporte, apesar de parecer ser notório que a 
procura se posicionou acima do que existia antes 
da Covid. “O takeaway veio para ficar. Muitas 
pessoas continuam em teletrabalho e outras com 
receio de ir a restaurantes, por isso acaba por ser 
uma fonte de negócio”, acrescenta a proprietária 
do The Therapist. 
 

9. Quando a loja gourmet vai a casa. 
O hábito de fazer compras no sofá, contudo, não 
se limitou ao almoço e ao jantar – à subsistência, 
digamos. As subscrições de cabazes gourmet 
– seja de comida ou de bebida – cresceram e 
mantêm-se dinâmicas. Café de especialidade, 
cervejas artesanais, vinhos de terroir, carnes 
maturadas – hoje em dia pode-se ter de tudo um 
pouco, no conforto do lar. 
“Actualmente, após o alívio das medidas de 
confinamento, temos assistido a uma constância, 
quer no número de clientes quer no valor do 
cabaz médio”, constata Daniel Carvalho, um dos 
sócios da Gnomo Mercearia Seleccionada, uma 
loja virtual que surgiu em plena pandemia (www.
gnomomercearia.com) e que começou apenas 
com carne de qualidade, vinho e flor de sal, mas 
que hoje já entrega também bacalhau, azeite, 
vinagre, picantes, doces conventuais e regionais, 
compotas, queijo e pão. “A procura nunca 
cessa”, atesta Daniel, que acredita que parte do 
êxito tem a ver com a necessidade de facilitar a 
vida ao cliente. 
No caso das subscrições de vinho, como as de Os 
Goliardos ou da Comida Independente, há uma 
parte social mais notória, associada à possibilidade 
de ter vinhos exclusivos. Rita Santos explica a 
filosofia: “O nosso clube de vinhos Alcateia nasceu 
da ideia de discutir os vários aspectos do vinho 
com uma comunidade de entusiastas. Todos os 
meses temos um tema, inspirado por um produtor 
de vinhos. A nossa proximidade aos produtores 
permite-nos por vezes oferecer vinhos exclusivos, 
normalmente de pequenos lotes que não chegam a 
ir para o mercado.” E conclui: “Está a correr bem 
e é para continuar.” 
 

10. Quem disse que o fine dining 
esmoreceu? 
Eu. Eu disse. Mas, aparentemente, fui o único. 
Uma das tendências mundiais, que a pandemia 
terá acentuado, é um downgrade por parte 
de alguns chefs, que optaram por apostar em 
segundos restaurantes menos sofisticados, para 
um público mais vasto. A questão é que isso 
parece não ter significado um abrandamento do 
jantar gastronómico refinado. 
“Acho que o fine dining irá continuar com a 
mesma pujança, mas também acho que aquilo a 
que chamávamos de fine dining já não é a mesma 
coisa. As pessoas procuram restaurantes mais 
descontraídos e com coisas realmente diferentes”, 
diz Alexandre Silva, ressalvando: “Eu acho que 
os restaurantes ‘de experiência’, virados para 
um nicho de mercado, têm muita hipótese. Por 
exemplo, o Loco foi o restaurante que mais 
depressa voltou ao que era. Temos um mês de 
espera para reservas durante a semana, e dois 
meses aos fins-de-semana.” 
Opinião parecida têm Daniel Silva e André 
Lança Cordeiro, do Essencial. “Julgo que aqui 
será fundamental definir o que é o fine dining. 
Se se restringe a restaurantes de toalha, com 
empregados de luva, serviço de prata e um 
grande formalismo, sim, parece-me que existe 
uma diminuição da procura por esse tipo de 
restaurante. No entanto, existe em contraposição 
um revivalismo do serviço de mesa”, sublinha 
Daniel Silva. 
Há uma outra razão para o anúncio da morte 
do fine dining ter sido exagerado. Joana Teixeira 
explica: “Eu acredito que o fine dining se irá 
manter. Ainda temos muitas pessoas que recebem 
um salário bom, fartam-se de trabalhar em 
teletrabalho e querem aproveitar os fins-de-semana 
para relaxar e gastar o dinheiro que estão a poupar 
por estarem em casa.”
 

11. “Caro cliente, passámos a abrir 
à quarta.” 
Antigamente, sabíamos que podíamos contar com 
cozido à quarta-feira e os restaurantes fechados 
apenas à segunda. Portugal era um sítio previsível. 
Isso acabou. No último ano, quantas vezes 
não saímos para jantar à terça e demos com o 
restaurante fechado?
A tendência não é absolutamente nova. Noutros 
países já acontecia assim, mas na restauração 
portuguesa sempre houve a tradição de o pessoal 
apenas folgar à segunda. 
A mudança de paradigma acentuou-se com a 
pandemia. Muitos restaurantes que abriam sete 
dias por semana reduziram para cinco dias, mas 
sem poderem dar-se ao luxo de prescindir do 
domingo, um dia cada vez mais forte, sobretudo 
ao almoço. Segunda e terça, passaram a estar 
encerrados.
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12. O frio não nos faz mal. 
Sendo Portugal um país de clima temperado, 
as suas gentes são tradicionalmente friorentas 
(sobretudo as do Centro e Sul). Tem sido assim, 
mesmo que esta sensação seja mais cultural do que 
objectiva. Quem já foi a Copenhaga sabe que há 
lá mais gente nas esplanadas em Outubro do que 
em Lisboa. 
Acontece que com a limitação imposta a espaços 
fechados, os portugueses também foram obrigados 
a sair para a rua. E perceberam que, com uma 
mantinha, um corta-vento, um toldo – e um 
casaquinho a sério – se pode comer e beber ao 
relento durante todo o ano. 
Esta aprendizagem fez escola. Joana Teixeira 
atesta que os clientes do The Therapist preferem 
ficar na esplanada. “Acho que nos fartámos 
todos de estar entre quatro paredes. Eu acredito 
que será mesmo para ficar. A pandemia e o 
confinamento mudaram-nos”, diz, dando um 
exemplo dessa convicção: “No nosso caso, está 
fora de questão abrir um The Therapist sem 
esplanada. Em Alvalade, temos uma esplanada 
de 70 metros quadrados.”

 O The Therapist de Alvalade é um bom exemplo 
de como as esplanadas se reinventaram, deixando 
de ser quadradinhos com mesas e cadeiras de 
plástico oferecidas pela marca de cerveja. Aqui, 
as mesas são de madeira de vários feitios e há um 
toldo a toda a largura.
 A questão não é, contudo, pacífica. De alguma 
forma, muitos restaurantes sem esplanada 
sentem-se prejudicados. A palavra a Leopoldo 
Garcia Calhau: “Esperemos que a normalidade 
seja retomada, que os restaurantes passem a ser 
todos iguais, pois durante a pandemia passaram 
a existir dois tipos: com e sem esplanada. As 
normas foram sempre mais amigas dos primeiros 
em prejuízo notório dos outros.”
Mas não são só as esplanadas que ganham 
espaço. Tudo o que seja ao ar livre parece 
frutificar. Prova disso foi o sucesso de iniciativas 
como os mercados de rua, que se multiplicaram 
durante a pandemia um pouco por todo o país e 
deverão continuar abertos. 
 

13. Deslocação para a periferia 
Com a quebra no turismo e consequente 
despovoamento de zonas da Baixa das cidades de 
Lisboa e do Porto, alguns restaurantes decidiram 
deslocar-se para zonas residenciais. 
Bairros lisboetas como Alvalade, Telheiras e Campo 
de Ourique viram chegar marcas e restaurantes que 
estavam no olho do furacão do turismo.
Joana Teixeira justifica a opção: “O teletrabalho 
veio para ficar e por isso temos de ir à procura das 
zonas onde as pessoas vivem”, afirma, deixando 
claro que o preço das rendas nem sempre é mais 
baixo nestas zonas.
 
14. Menus de almoço. Menus engenhosos. 
Menus com QR Code.
Com o aumento das poupanças dos portugueses, 
a perspectiva da crise e a quebra no turismo, 
seria de pensar que os restaurantes fizessem um 
esforço por baixar os preços. Sucede que não 
podem. Primeiro, porque precisam como nunca 
de receitas. Segundo, porque em grande medida 
a matéria-prima também não baixou de preço. 
Antes pelo contrário. 
Uma das soluções tem sido mexer nos menus, 
sem mexer no lucro. “As únicas adaptações que 
fiz no menu foi no Fogo, onde coloquei um menu 
de almoço durante a semana mais acessível, para 
quem trabalha na zona”, diz Alexandre Silva.
Joana Teixeira adoptou, por sua vez, outra 
solução: “Apostámos em pratos com menos 
desperdício. Não fizemos redução de menu 
porque sentimos que as pessoas iriam querer 
voltar ao nosso espaço assim que o confinamento 
terminasse e provar muitas coisas novas, que foi o 
que aconteceu.”

E o menu, físico, voltará a dominar? Ou o 
QR Code veio para ficar? Ora bem, o mundo 
divide-se drasticamente sobre este assunto, mas 
é previsível que os dois suportes convivam em 
muitas mesas. No The Therapist a carta só vem 
para a mesa se pedirem, de resto, cada mesa tem 
sempre um azulejo com o QR Code. “Usamos 
e vamos manter. Simplifica pequenas alterações 
de menu que tenhamos de fazer, gera menos 
desperdício de produção de menus físicos e, no 
geral, é muito mais cómodo”, defende Joana 
Teixeira. Para todas as pessoas? “Existem ainda 
algumas pessoas bastante resistentes ao QR Code, 
principalmente nas faixas etárias mais velhas”, 
sustenta.
Ora, ser mais velho é relativo. Daniel Silva e 
André Lança Cordeiro, do Essencial, dificilmente 
cabem nessa faixa. Mas são resistentes à 
tecnologia. “Nunca usámos o QR Code, não 
achamos funcional nem prático para quem nos 
visita. A nível pessoal concordámos internamente 
que não gostamos de o utilizar, pelo que também 
decidimos não o fazer no Essencial. Não 
julgamos aliviar nenhuma tarefa do serviço, pelo 
contrário.” 
O futuro é novo. Mas não forçosamente 
consensual.  
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Hélio Loureiro

Saber sobre as histórias das receitas ajuda-nos a 
entender qual o caminho do receituário nacional, 
as nossas tradições, costumes e, sobretudo, 
compreender a introdução de produtos no nosso 
quotidiano culinário.
Hoje, somos bombardeados por novos produtos 
que nos chegam de todos os cantos do mundo 
e que vão alterando os hábitos alimentares. 
O mesmo aconteceu no passado, a diferença 
é que há uns séculos houve a introdução de 
alimentos não apenas no dia a dia alimentar, 
mas também na agricultura. Ou seja, quando 
eram apreciados, rapidamente alguém os 
lançava à terra e assim começavam a fazer 
parte, também, do regime agrícola. 

Há excepções, raras, como são os casos do café 
e do cacau, que nunca foram produzidos de 
forma significativa em Portugal, por questões 
climatéricas. Mesmo o chá e o açúcar foram 
tentados com algum sucesso, mas passaram 
dificuldades. No caso do açúcar da Madeira 
acabou por ser abandonado porque outros países 
conseguiam produzir mais e mais barato. Algo 
parecido aconteceu com a laranja dos Açores, 
quando os laranjais californianos acabaram com 
a exportação para os EUA, e quando a grande 
crise financeira de 1873-1896 na Europa forçou 
uma mudança na agricultura das ilhas. Nessa 
altura, finais do século XIX, começaram novas 
plantações de chá e de ananás. 

HISTÓRIA 
DAS RECEITAS
Y

V V
Y

Desde sempre pautei a minha vida pelo estudo em várias áreas, sendo que 
a História da Gastronomia foi sempre dos meus temas favoritos. 
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Ricardo Dias FelnerMATÉRIA-PRIMA

O plantio de novas espécies na Europa no período 
da globalização, iniciada pelas Descobertas 
Marítimas, funcionou sempre mais como uma 
tentativa de aumentar a produção do que 
pelo gosto dos alimentos. Muitos até tiveram 
dificuldade em angariar apreciadores, como foi 
o caso da batata e mesmo do tomate, vindos 
das Américas (em Portugal, durante séculos 
só eram comidos depois de cozinhados, pois 
julgava-se serem venenosos em cru). Outros 
hortícolas forasteiros modificaram por completo 
a agricultura nacional, entre eles o milho, 
responsável pela diminuição do teor alcoólico dos 
vinhos minhotos, devido à rega dos milheirais. 
A questão da moda culinária, hoje, terá ainda 
maiores custos ambientais. São exemplos a 
quinoa, o abacate e as sementes de goji, entre 
outros. Num tempo onde abundam estudos e 
informações científicas, isto é particularmente 
inaceitável. Mas a ganância humana é sempre 
superior à lógica e ao bom senso. É verdade 
que se podem assim salvar muitas toneladas de 
petróleo e emissões de CO2 para a atmosfera. 
Mas a que preço? 

Numa região como a do Algarve 
– que vive em seca há vários anos 
e com riscos enormes devido às 
mudanças climáticas, que dão 
aquela zona como estando em 
perigo de vir a tornar-se num 
deserto – vemos, por exemplo, o 
crescimento maciço da produção 
de abacate. 

Se há alguma coisa que define a 
culinária portuguesa é o arroz. E, no 
entanto, sabemos pouco sobre ele. 
Pior: desde há 35 anos que Portugal 
só importa o refugo de Itália. Mas 
há esperança. Algures em Salvaterra 
de Magos, estará plantado o arroz 
português das nossas vidas. Chama-
-se Ceres e pode bem ser o melhor 
carolino que nunca comemos.

A revelação surge como uma 
facada no estômago. “Em Portugal, 
não se comercializam variedades 
portuguesas de arroz”, diz-me 
ao telefone Margarida Oliveira, 
investigadora há duas décadas do 
cereal preferido dos cozinheiros 
portugueses. “E também a semente 
é praticamente toda importada 
desde os anos 1980.”

Aprofundo o tema, leio estudos, relatórios. 
Vou falar com quem mexe o arroz. Faço mais 
perguntas. Mas, então, e o carolino? O arroz dos 
malandrinhos de tomate e das cabidelas, ícone da 
culinária portuguesa? “Idem”, confirma-me José 
Mota Capitão, gastrónomo e produtor da Herdade 
do Portocarro, o mais exclusivo arrozal do país. 

O ARROZ CAROLINO 
PORTUGUÊS QUE 
NUNCA PROVÁMOS

Em duas plantações com cerca de 200 hectares o 
gasto de água é de 3,5 milhões de litros de água 
por dia, segundo números da Direcção Regional 
de Agricultura e Pescas.
Esta situação, como outras, devia fazer-nos pensar 
antes de alterarmos os nossos hábitos alimentares 
em nome de modas ou promessas de saúde.
Esta moda dos super-alimentos messiânicos, que 
nos são oferecidos como elixires da juventude, 
é-nos passada por vezes por pessoas que se 
dizem grandes defensores ambientais. Elas 
desconhecem, em verdade, os impactos brutais 
que estas mudanças alimentares acarretam quer 
para as pessoas, quer para o meio ambiente. 
Recordo-me de, há uns anos, haver grandes 
programas de incentivo ao consumo de óleo 
vegetal em detrimento do azeite; do leite de lata 
em vez da amamentação materna. Recordo-me 
de se promover os grandes benefícios da soja, na 
actualidade responsável por parte da destruição 
da floresta amazónica e de vários estados do 
Brasil.
Por isso, continuo a dedicar-me ao estudo do 
receituário ancestral, sabendo que a chave do 
sucesso, quer da alimentação, quer da agricultura, 
está na responsabilidade de todos em sabermos 
que a nutrição é de extrema importância. Mas 
não a podemos subjugar a modas e conceitos 
efémeros. Temos de entender que o que importa 
é um retorno sério e consciente à terra, o respeito 
pelo produto, pelo produtor, pela distribuição 
em proximidade, o entendimento e respeito pela 
sazonalidade e biodiversidade e uma diminuição 
drástica no consumo de proteína animal. Aqui, 
sim, está a chave para mais saúde e para um 
ecossistema melhor.
A História sempre nos indicou os caminhos a 
não seguir. A História da Alimentação tem-nos 
mostrado que as modas alimentares são tiques 
de países ricos. Nos pobres, estas modernices não 
passam de miragens. 
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O carolino que se encontra à venda é todo de 
genética italiana, não particularmente nobre. 
“Ficamos com o que os italianos não querem”, 
assegura o engenheiro agrónomo. 
É este o tamanho da desilusão. Anos e anos 
a promover as arrozadas pátrias e, um dia, 
confrontamo-nos com isto. Apesar de Portugal 
ser o país que mais come arroz na Europa (18 kg 
per capita ao ano), os portugueses vivem alegres e 
contentes sem nada saber sobre ele, limitando-se a 
comer o que Itália desdenha.
Como jovens cantando e rindo com zurrapas, os 
portugueses vão enchendo o prato de hidratos 
de carbono baratos. Importa só matar a fome, 
dar espessura à molhanga ou, então, que fique 
soltinho. Sobretudo isso, que fique soltinho.
Ficar soltinho tornou-se no elogio supremo. 
Ficar soltinho é a finalidade derradeira da escola 
do “um copo de arroz para dois de água”. Isto 
explica outra tendência: o agulha ganha terreno 
ao carolino. António Madaleno, da Orivárzea – o 
maior produtor de carolino da Europa – estima 
que, actualmente, a relação do consumo em 
Portugal seja de 50 por cento de agulha para 35 
por cento de carolino. Mesmo que o agulha saiba 
a pouco, mesmo que nada acrescente.

No pelotão dos soltinhos evidencia-se também 
o basmati. Pelo basmati, os portugueses são 
capazes de pagar o dobro do preço. “E não 
sabem o que estão a comer” – grita a indústria 
nacional. O aroma dos basmati esconderá 
acefato, carbendazim e triciclazole, entre outros 
insecticidas, fungicidas e pesticidas usados pelos 
agricultores do Punjab indiano, do Cambodja, da 
Birmânia ou do Vietname.
A tese da produção desregrada fora da União 
Europeia é largamente usada por produtores 
nacionais como argumento anti-agulha e anti-
-basmati. Mas os arrozes portugueses não estão 
livres de toxinas. Aliás, um estudo de 2014 da 
autoria de Ana Simões, do Instituto Superior de 
Agronomia, evidenciou que as quantidades de 
arsénio presentes nos carolinos portugueses de 
supermercado eram superiores às dos basmati do 
Punjab e aos valores do jasmim da Tailândia.
De então para cá, sobretudo a partir de 2018, as 
normas europeias quanto ao uso de químicos de 
síntese apertaram, mas pode haver algum exagero 
na tese do bicho papão que vem do Oriente.

MATÉRIA-PRIMA

Quanto custa a qualidade?

Chore-se, então, o nosso caldoso e 
o nosso carolino. Faça-se a catarse. 
Depois, olhe-se para o fundo do 
túnel. Há uma luz de esperança. Há 
uma dúzia de pessoas e produtores 
interessados em mudar isto. Há 
sementes ao fundo do Mondego, do 
Tejo e do Sado. Sementes boas.
Se estivermos atentos, até 
encontramos bom arroz nas 
prateleiras dos supermercados. 
Não em todas as prateleiras. Não 
ao preço dos outros arrozes. Mas 
encontramos.
 
Paremos, por exemplo, na secção de arrozes de 
um supermercado Continente. Olhemos para 
os carolinos. Deixemos de lado os carolinos 
vaporizados. Os vaporizados são arrozes 
fossilizados. São imersos em água, vaporizados, 
secos e, depois de todo o processamento 
industrial, o seu amido é completamente 
gelatinizado: transformam-se em coisinhas 
sensaboronas em forma de arroz.

Em Portugal, só a Caçarola terá o equipamento 
para vaporizar arroz. Quem quer usufruir desse 
serviço – e muitos querem – tem de contratar 
com a Caçarola, que deve andar a fazer bom 
dinheiro, porque o vaporizado também sobe 
nas estatísticas.

Olhando para as prateleiras, a 
primeira coisa que notamos é que 
o preço do arroz aumentou cerca 
de 20 por cento. A razão tem a ver 
com 2019 e 2020 terem sido dois 
anos péssimos, com quebras na 
produção nacional a chegar aos 30 
por cento. 

O sector aponta culpas às alterações climáticas. 
Só se conseguiu colher em Novembro e 
Dezembro, já com demasiada chuva e vento. E 
faltou pluviosidade no Inverno, o que fez com que 
alguns rios que abastecem os campos tivessem 
índices de salinidade excessivos.
A segunda coisa que notamos é que há uma 
marca claramente mais cara. O carolino da Bom 
Sucesso custa 1,30€, quando um carolino da 
marca Continente, por exemplo, está nos 0,89€. 
À primeira vista, uns e outros parecem iguais – 
e por isso o cliente questiona-se. Porquê pagar 
mais 40 cêntimos por arroz? Porquê pagar por 
um produto que acaba quase sempre ofuscado 
pelo molho de natas do strogonoff ou pelo 
sangue da cabidela?
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Boa parte dos chefs arrozeiros e dos restaurantes 
gastronómicos tem a resposta. Aqui se inclui 
o Manjar do Marquês, o templo do arroz de 
tomate, em Pombal – porventura o maior cliente 
de arroz do canal Horeca do país – que só usa 
deste carolino. 

Sucesso do Bom
Atravesso o Tejo no Vale do Carregado. Debaixo 
da ponte, plantações geométricas de tomate em 
direcção a Vila Franca de Xira. 
No início do Verão, o Ribatejo é um enorme 
campo agrícola cheio de tractores pulverizadores 
cirandando entre linhas. Há quem chame a isto 
agricultura de precisão, outros falam em overdose 
de fertilizantes, herbicidas e pesticidas de síntese. 
Mais à frente está a fábrica da Guloso e, numa 
cortada à direita, pouco depois de passarmos 
Benavente, entramos nos arrozais: tapetes verdes 
imaculados, lisos e hirtos. 
Logo ali, a sede da Orivárzea. Cá fora, está 
uma placa celebrando a presença do ministro 
da Agricultura para a entrega de 12 ceifeiras, no 
ano de 2002. Nas costas, os silos enormes, como 
uma estação de lançamento de foguetões, cada 
depósito com capacidade para duas mil toneladas 
de arroz. “É aqui que guardamos a nossa 
matéria-prima”, explica Filipe Ventura, o homem 
do marketing. Os silos são de última geração, 
refrigerados por um circuito de água. 

Por lei, o arroz com classificação “Extra” não 
pode ter mais de 4 por cento de trinca. Já para o 
arroz de classe comum, o limite são 16 por cento. 
A trinca é saborosa, é arroz como o outro. Mas o 
facto de um pacote ter trinca influencia o prato, 
porque a cozedura é menos uniforme.

Por fim, a reflectora óptica. É aqui 
que se faz a última selecção dos 
grãos. Está na altura de excluir os 
feiosos, os amarelados, os castanhos, 
os manchados, os gessados. 
Gessados? “O gessado é o arroz 
branco, opaco.” Tradicionalmente, o 
carolino deve ser translúcido, vítreo. 
“Os portugueses não gostam de 
arroz gessado”, justifica Filipe. O 
legislador português pôs isso na lei. 

O decreto 157/2017 estabelece que um pacote 
de arroz carolino, com “Extra” escrito na 
embalagem, tem de ficar abaixo de 2,5 por cento 
de grãos gessados, subindo este valor para 4,5 por 
cento nos de classe comum.
Outra questão é saber se o arroz gessado é um 
problema agronómico e culinário. Há quem 
indique tratar-se de uma questão de maturação 
do grão, há quem ache que é, sobretudo, uma 
característica da variedade. Em todo o caso, 
o efeito é este: o arroz gessado, com o interior 
farinhoso, costuma permanecer mais rijinho 
por dentro.
Os mais nobres arrozes italianos, como o 
arbório e o carnaroli, usados no risoto, são 
completamente gessados. E também o Ronaldo, 
outro japónica de semente italiana, largamente 
difundido no Sado – e muito prezado hoje em dia 
pelos nossos chefs – é gessado. É por isto que não 
se pode chamar ao Ronaldo um “carolino”. 

MATÉRIA-PRIMA

A transformação do arroz em bagos comestíveis 
acontece no pavilhão ao lado. 

Se o arroz fosse empacotado como 
chega aos silos, teríamos grãos 
acastanhados, com pauzinhos e 
pedrinhas à mistura.
O processamento lembra o do 
trigo. Há que limpar, descascar, 
despelicular, polir. Até ficar 
branquinho. No final, o arroz tem 
menos 30 por cento do peso inicial.
 
Perdem-se muitos nutrientes pelo meio: fibras, 
proteínas, vitaminas. Mas poupa-se no tempo 
de cozedura e ganha-se em doçura e numa 
consistência suave. 
Filipe Ventura e Tiago Galão, o director fabril, 
vão-me guiando ao longo do circuito. Não 
entram químicos no processo. O cereal anda 
dentro de um circuito tubular, que funciona por 
gravidade. Depois, ao longo do caminho até ao 
embalamento, vai fazendo pequenas paragens. Os 
grãos que se foram partindo com o polimento, a 
chamada trinca, são descartados e separados.

Mas retome-se a linha de transformação da 
Orivárzea. Já no embalamento, para que se evite 
a proliferação de gorgulho, antes de os pacotes 
serem devidamente fechados, é injectado azoto 
gasoso, um elemento presente naturalmente no 
universo. O gorgulho são os bichinhos típicos do 
arroz. Em si não fazem mal, são até um indicador 
de saúde dos campos. Mas ninguém gosta de abrir 
um pacote e ver insectos lá dentro. 
Chegamos ao fim. É óbvio que a Orivárzea, que 
explora 5000 hectares de arrozais (dos quais 1100 
são propriedade dos 44 accionistas da empresa), 
tem instalações modernas e não deixa nada ao 
acaso. Mas será isso que faz a diferença para as 
outras cinco ou seis empresas concorrentes? É isso 
que justifica que os consumidores mais exigentes 
prefiram o carolino Bom Sucesso e aceitem pagar 
o seu preço? Não. 

A razão principal tem a ver com 
isto. Quando compramos um 
pacote de arroz vulgar, estamos a 
comer arroz de vários arrozais, de 
várias variedades, de várias regiões 
– eventualmente de vários países. 
Num único pacote de agulha, pode 
encontrar-se arroz do Mondego, 
do Sado, do Tejo, da Birmânia e do 
Uruguai. E num mesmo pacote de 
carolino podemos ter do Euro, do 
Presto e do Ariete.
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Na verdade, até podemos ter agulha e carolino 
misturados. A lei admite como possível a “mistura 
ocasional ou acidental de variedades de arroz da 
subespécie índica ou da subespécie japónica” – 
leia-se, carolino e agulha – até 15 por cento num 
pacote de arroz comum, e até 5 por cento num 
pacote de arroz extra. 
Daí esta dificuldade, tão comum no cozinheiro 
amador: “Já estará cozido?” Alguns bagos sim, 
outros não. Os grãos do arroz comum têm 
comportamentos diversos no tacho, com diversos 
sabores e texturas. Ou seja, o arroz vulgar não 
garante uniformidade, consistência. Quando 
damos conta, eis o empapado que tão má fama 
deu ao carolino.
A Bom Sucesso, por outro lado, foi a primeira 
marca a pôr no pacote a variedade de arroz 
usado, com Denominação de Origem Protegida 
e certificação de Produção Integrada (maior 
compromisso com o meio ambiente, uso de níveis 
mais baixos de pesticidas e herbicidas).
No carolino da Bom Sucesso só entra Ariete. 
Acresce que todo o seu arroz é produzido 
com semente multiplicada por si e distribuída 
pelos agricultores da Lezíria Ribatejana, seus 
fornecedores. “Temos um caderno de encargos 
e técnicos que estão constantemente a visitar 
os nossos agricultores”, diz António Madaleno, 
administrador da Orivárzea.
“Nenhuma outra marca comercial faz isto em 
Portugal”, conclui Filipe Ventura. A frase está-lhe 
na ponta da língua. A sua tarefa é dura. Cabe-
-lhe a ele convencer o mercado de que vale a 
pena pagar os tais 30 por cento a mais por um 
pacote de arroz. Nem sempre consegue. Durante 
a visita vai desfiando nomes de supermercados 
que desistiram de vender o arroz da Orivárzea. 
Por causa do preço. Porque o consumidor não 
valoriza o arroz. Porque os portugueses, orgulhosos 
arrozeiros, afinal não sabem o que é o arroz. 

Um agulha no celeiro

O arroz pertence à espécie Oryza 
sativa. Depois, há duas grandes 
subespécies: a japónica e a índica. 
Os parâmetros definidos para 
uma e para outra dependem 
de características como o 
comprimento e largura do bago, 
mas também a quantidade de 
amilose e a temperatura de 
gelatinização, que influencia a 
produção de goma. 

“A goma forma-se porque nos arrozes com baixa 
temperatura de gelatinização a amilose já passou 
para a água e volta a ligar-se fora do grão (no 
caldo)”, esclarece Carla Brites, coordenadora do 
projecto europeu Trace-Rice, responsável por 
identificar traços comuns no arroz da região do 
Mediterrâneo, e perita do Instituto Nacional de 
Inovação Agrária e Veterinária (INIAV).
Simplificando, os japónica são mais bojudos e 
com maior capacidade de produzir goma. Entram 
nessa categoria os carolinos, mas também os 
clássicos italianos do risoto, o calasparra espanhol 
(conhecido também por bomba, usado na paella) 
ou o arroz de sushi.
O grupo dos índica, por sua vez, é encabeçado 
pelos basmati e pela maioria dos jasmim, arrozes 
aromáticos, mais esguios e compridos. 
O basmati reina na Índia e tem registado o maior 
crescimento de todas as variedades em Portugal. 
Em 2014 representava 3,5 por cento, hoje, 
segundo António Madaleno, já valerá 12 por 
cento do mercado nacional. 

Supostamente, o basmati é 
produzido na região do Vale dos 
Himalaias, onde há características 
edafoclimáticas específicas para 
o seu crescimento. Mas ninguém 
parece acreditar que aí caiba todo o 
basmati do mundo. O que é certo é 
que de Portugal não vem: os índica 
puros não frutificam aqui. 

Quanto ao arroz jasmim é o eleito do Sudeste 
Asiático e da China, mas também de muitos 
países africanos. Mais glutinosos e de sabor mais 
neutro do que os basmati são ideais para serem 
comidos com os tradicionais pauzinhos. Há ainda 
variedades de jasmim extra-glutinosos, muito 
usados na doçaria asiática e não só.
Para comprar basmati e, sobretudo, jasmim, 
aconselho as lojas asiáticas. Por regra, as marcas 
das grandes superfícies embalam as misturas que 
houver disponíveis no mercado, sem indicarem 
a origem. Nos supermercados chineses, por 
outro lado, encontramos produtores tailandeses 
reconhecidos e certificados, com arroz excelente.
E o agulha, onde fica? O agulha é oficialmente 
arrumado nos índica, ainda que a fronteira seja 
ténue. Margarida Oliveira, investigadora do 
Instituto de Tecnologia Química e Biológica, da 
Universidade Nova – responsável pelo arranque 
do último programa de melhoramento do arroz 
– defende tratar-se antes de um japónica “com 
sangue índica”. Ou seja, estará ali entre um 
e outro, fruto de cruzamentos entre ambas as 
famílias.
O apreço português pelo agulha terá nascido 
precisamente desse equilíbrio. 

No fundo, o agulha dá ares de 
carolino e simultaneamente – 
mesmo às mãos de gente com 
pressa e sem talento – aguenta 
firme águas borbulhantes durante 
12 minutos. E nem tem de ser 
mexido.

É preciso notar-se que o agulha era raro em 
Portugal. A marca que o disseminou foi a Cigala, 
do grupo espanhol Mundiarroz, que conquistou 
o país no início do século XXI. A Cigala era 
o arroz agulha. Era o arroz publicitado como 
“fácil de preparar”. Perante o rápido sucesso, a 
concorrência foi forçada a ir atrás, baixando a 
entrega de carolino para comprar agulha. 
Para a indústria portuguesa, para as entidades 
que representam o sector (como a Cotarroz), e 
para a maioria dos apaixonados por arroz (como 
eu), a supremacia do agulha entristece. É, de 
alguma forma, um arroz fast food, sem grandes 
nuances. É um arroz que nunca é muito mau, 
mas também nunca é muito bom.
Dito isto, parte do sucesso do agulha tem a ver 
com o insucesso do carolino. Nos últimos 40 anos, 
tratou-se muito mal o carolino português. 

©
 F

ra
nk

 H
ol

le
m

an
 o

n 
U

ns
pl

as
h



46 47EGGAS EGGAS

MATÉRIA-PRIMA

E não havia ninguém que pudesse prosseguir o 
que os dois reformados andavam a fazer? 
“É difícil, o trabalho dos melhoradores é muito 
pessoal, é quase como passar conhecimento de 
avô para neto”, diz Ana Sofia Almeida. 
Aquilo que aparenta ter sido uma catástrofe 
gastronómica, ecológica, cultural foi, assim, 
engavetado como um percalço. Um azar, um 
erro sem nome, sem responsáveis, sem notícia. 
Por causa de duas reformas de funcionários 
do Ministério da Agricultura, à altura liderado 
por Álvaro Barreto, o país está há três décadas 
forçado a comprar sementes a Itália, campeã na 
modalidade.
Esperemos, por isso, que Ana Sofia Almeida 
não se reforme. Ela tem em mãos uma tarefa 
enorme e entusiasmante. Desde 2010 que planta 
linhas e faz cruzamentos de material genético, 
prosseguindo o trabalho iniciado por Margarida 
Oliveira e Benvindo Maçãs, também do INIAV, 
no início dos anos 2000. 
Um dos principais objectivos de Ana Sofia 
Almeida é criar plantas resistentes. O arroz tem 
vários inimigos, o maior do qual dá pelo nome 
de piriculariose. A piriculariose é um fungo 
devastador, o míldio do arroz. Em Portugal, ataca 
mais no Mondego do que a sul, seja na lezíria 
ribatejana, seja no Sado. 
A outra característica que se procura sempre 
nestes ensaios é a capacidade de produção. Para 
que haja um ponto de comparação, as novas 
variedades são sempre semeadas em condições 
semelhantes, lado a lado com variedades 

comerciais já estabelecidas. A avaliar pelos 
ensaios, pelo menos duas das novas variedades em 
que o INIAV está a trabalhar são mais produtivas 
do que a variedade-testemunha Ariete. 
Então e as propriedades organolépticas, 
palavrão que remete para o aroma, para a 
textura, sobretudo para o sabor? Na verdade, 
este costuma ser o parente pobre dos programas 
de melhoramento de variedades. Mas há 
evidências de que, neste caso, podemos estar 
perante algo diferente. Ao que tudo indica, uma 
jóia extraordinária estará a nascer nos arrozais 
portugueses. 

Ceres, o carolino que está por vir
A demanda pelo pequeno produtor de arroz 
culmina no concelho de Alcácer do Sal. No 
Torrão, vive um dos mais fervorosos defensores 
do arroz português. Apesar de serem os vinhos 
da Herdade do Portocarro que lhe dão fama, 
José Mota Capitão tem no carolino a sua grande 
paixão.
“É o melhor alimento que há”, atira, fazendo 
um discurso torrencial. “Você, desculpe, mas não 
consigo parar de falar sobre este assunto”, diz a 
dada altura, rindo. 

Através da marca Loverice, usada 
por chefs Michelin como Henrique 
Sá Pessoa (restaurante Alma) e 
Hans Neuner (Ocean), Mota Capitão 
faz um arroz de quinta certificado. 
As variedades cultivadas na sua 
Herdade do Portocarro são todas da 
subespécie japónica, com o Ronaldo 
no topo da tabela de vendas.

Em busca do Allorio 
Durante anos, questionei-me: onde está o pequeno 
produtor com uma parcela banhada por águas 
cristalinas, que monda à mão e cata o seu arroz 
ancestral, bago a bago? Que arroz é usado nos 
restaurantes com estrelas Michelin? Onde anda o 
arroz artesanal? Será que existe?
Margarida Oliveira falara-me de pequenos 
produtores do Mondego, onde ainda se cultivariam 
pequenas parcelas para consumo próprio de 
Allorio. O Allorio seria a única variedade 
portuguesa a resistir à ofensiva italiana. “Fazia 
um arroz doce espectacular”, diz-me, ao telefone, 
Ana Sofia Almeida, investigadora do INIAV e 
responsável, actualmente, pelo melhoramento do 
arroz português.
O Allorio desapareceu pelas mesmas razões 
que desapareceram trigos antigos, entretanto 
recuperados e venerados pelos padeiros. Má 
produtividade, palha alta. “Já não estava adaptado 
aos tempos modernos”, conclui Ana Sofia Almeida. 
“Hoje em dia, estas variedades são obsoletas, não 
são competitivas.” 
Mesmo assim, fui à procura do Allorio e dos 
produtores pequeninos. Na minha cabeça, o valor 
da competitividade não deveria acabar com a 
diversidade. Por várias razões, incluindo o facto de 
a antiguidade ser um posto, um posto genético. 
Neste afã, liguei ao chef  Bruno Caseiro. Para além 
de fazer um belíssimo arroz, nos últimos anos 
Bruno Caseiro trabalhou rodeado pelos arrozais do 
Sado, no restaurante Cavalariça Comporta (acaba 
de abrir o Cavalariça Lisboa). Bruno foi, todavia, 
o primeiro a desiludir-me. “Que eu saiba, isso não 
existe. Não há arroz artesanal.”
Se o Bruno não conhecia, dificilmente alguém 
iria conhecer. A mesma resposta ouvi de todos os 
quadrantes, da indústria a arrozeiros amadores. 
O arroz requer um grande investimento em 
equipamentos e instalações e tem margens curtas. 
Não há espaço para os pequeninos. As empresas 
só sobrevivem devido à forte subsidiação estatal do 
sector. E os consumidores não estão interessados em 
pagar os custos que vêm com o artesanato. 

“O arroz é uma commodity.”
Commodity, commodity, commodity. Não há ninguém 
que não junte arroz e commodity na mesma 
palestra sobre o assunto. O significado é este: 
mercadoria, algo sem valor diferenciado, com 
preço uniforme e independente da origem e da 
qualidade. 
Mas será isto verdadeiro? Ou o arroz será 
indiferenciado porque a indústria e os 
cozinheiros de laboratório assim o decidiram? 
Porque é que nunca se tentou multiplicar e 
melhorar as sementes antigas, como o Alloria? 
A verdade é que se tentou, mas foi tudo 
por água abaixo, por rio abaixo. Os 
cientistas sempre desvalorizaram o encanto 
gastronómico das variedades antigas. E 
pelo meio houve ainda um caso grave de 
incompetência da administração do Estado. 

Parte da actual miséria arrozeira 
do país tem a ver com uma 
desgraça científico-administrativa 
ocorrida em 1986. Nesse ano, 
todo o trabalho de melhoramento 
e preservação de variedades 
portuguesas de arroz perdeu-se. 

“Os dois investigadores do INIAV que 
desenvolviam o programa de melhoramento 
de arroz reformaram-se”, conta Ana Sofia 
Almeida, que entretanto tomou as rédeas do 
programa de melhoramento. “De cada vez que 
se interrompe o programa, anda-se tudo para 
trás”, acrescenta. Foram 12 anos de trabalho 
para o lixo. 
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Toda a gente sabe que há uma lista de coisas 
que uma mulher deve cumprir antes de fazer 30 
anos. Devia ter feito um Interrail aos 20; devia 
ter feito o mestrado e encontrado um emprego 
estável; devia ter um bebé rechonchudinho e já ir 
a caminho do segundo.
Ser uma desilusão para o patriarcado dificilmente 
me tira o sono, mas chegar aos 30 e ser uma 
tripeira a saber tão pouco de tripas faz-me sentir 
pior do que continuar a recibos verdes depois de 
dez anos de carreira contributiva. A um mês do 
derradeiro aniversário, é tempo de resolver este 
drama. Começo, assim, o Curso Intensivo de 
Tripas à Moda do Porto (CITMP). 
No primeiro diagnóstico percebo que me faltam 
bases. Tripas e dobrada não são a mesma coisa? 
E como é que sei o que é uma se não sei o que 
é a outra? Para caracterizar um prato é preciso 
também caracterizar o que ele não é.
As grandes diferenças, para além da questão 
geográfica do uso da palavra – tripas no Porto, 
dobrada no resto do país –, prendem-se com as 
partes do animal utilizadas.

A receita tem-se alterado através 
do tempo e da história, com a 
mudança de regras da ASAE e com 
o impacto das “vacas loucas”, que 
quase aniquilaram o prato-bandeira 
de uma região.

Para evitar chatices com alguém, deixo-vos os 
apontamentos da primeira aula: comer tripas 
à moda do Porto incluiria as próprias tripas e 
as miudezas relativas ao estômago (a dobrada, 
portanto). 
Mas há muitos anos que os intestinos não saem 
sequer do matadouro e que aquilo que vemos 
num prato de tripas são, portanto, as partes do 
estômago, bandulho ou pança, designadas como 
folhos, favos, sola, tino e touca da vitela.
Com formas e texturas muito diferentes, podem 
causar alguma aflição às pessoas mais sensíveis. 
Algumas, gostando de tripas, comem tudo no 
prato, excepto as ditas. Ter nota positiva neste 
CITMP pode implicar comer tripas, dizer que 
estou a comer tripas e saber que o que vejo no 
prato não são tripas. 

Diana Barnabé

O MEU CURSO DE 
Tripas à Moda do Porto

 Parece simples, mas fazer umas boas tripas 
requer experiência e um conhecimento visceral 

da matéria-prima. 

Dos seus 60 hectares de arrozal, 20 por cento de Dos seus 60 hectares de arrozal, 20 por cento de 
cereal é embalado com a sua marca (semeia, seca, cereal é embalado com a sua marca (semeia, seca, 
armazena e descasca em Santiago do Cacém), os armazena e descasca em Santiago do Cacém), os 
outros 80 por cento seguem para a Aparroz, outros 80 por cento seguem para a Aparroz, 
a associação que reúne produtores do Sado.a associação que reúne produtores do Sado.
Em Portugal, o Loverice é o único pacote no Em Portugal, o Loverice é o único pacote no 
mercado sem qualquer percentagem de trinca mercado sem qualquer percentagem de trinca 
e em que se garante que cada bago cresceu e em que se garante que cada bago cresceu 
exactamente no mesmo terroir do bago ao lado. exactamente no mesmo terroir do bago ao lado. 
Mota Capitão preza os seus arrozes, cozinhando Mota Capitão preza os seus arrozes, cozinhando 
ele próprio cada um deles com o cuidado de ele próprio cada um deles com o cuidado de 
um ourives. Mas lamenta ainda não poder um ourives. Mas lamenta ainda não poder 
comercializar um carolino de linhagem comercializar um carolino de linhagem 
portuguesa. “Quando for possível, serei o portuguesa. “Quando for possível, serei o 
primeiro a cultivá-lo”, diz. A sua segurança vem primeiro a cultivá-lo”, diz. A sua segurança vem 
disto: ele foi dos poucos privilegiados que já disto: ele foi dos poucos privilegiados que já 
provou o Ceres.provou o Ceres.

O Ceres anda nas bocas de toda a 
gente do sector. Mota Capitão não 
tem dúvidas. “É o melhor arroz 
carolino que já provei na minha 
vida”, confessa.

As mesmas exclamações ouvi da melhoradora – e As mesmas exclamações ouvi da melhoradora – e 
parteira do recém-nascido – Ana Sofia Almeida. parteira do recém-nascido – Ana Sofia Almeida. 
“É um verdadeiro carolino português”, “100 por “É um verdadeiro carolino português”, “100 por 
cento vítreo”, “muito saboroso”. cento vítreo”, “muito saboroso”. 
Apesar de não haver ainda um painel de Apesar de não haver ainda um painel de 
provadores a testarem sistematicamente as novas provadores a testarem sistematicamente as novas 
variedades (estará para breve a sua criação), os variedades (estará para breve a sua criação), os 
afortunados que já levaram o Ceres à boca são afortunados que já levaram o Ceres à boca são 
unânimes. É o melhor. É a esperança do sector.unânimes. É o melhor. É a esperança do sector.
Pedro Monteiro, presidente da Casa do Arroz, Pedro Monteiro, presidente da Casa do Arroz, 
associação que reúne agricultores e industriais, associação que reúne agricultores e industriais, 
disse sobre esta variedade o que Baco não disse disse sobre esta variedade o que Baco não disse 
do vinho: “As expectativas são enormes. Os testes do vinho: “As expectativas são enormes. Os testes 
realizados com o Ceres, tanto no campo como realizados com o Ceres, tanto no campo como 
nas fábricas, demonstram que tem um bom nas fábricas, demonstram que tem um bom 
rendimento. A mais importante de todas foi a rendimento. A mais importante de todas foi a 
prova de degustação: é provavelmente um dos prova de degustação: é provavelmente um dos 
melhores carolinos que já alguma vez provámos! melhores carolinos que já alguma vez provámos! 

Tem um potencial gastronómico fabuloso e vai Tem um potencial gastronómico fabuloso e vai 
ser um sucesso estrondoso!”, lê-se numa entrevista ser um sucesso estrondoso!”, lê-se numa entrevista 
publicada a 25 de Junho de 2021, no site da publicada a 25 de Junho de 2021, no site da 
Lusosem, empresa de semente portuguesa.Lusosem, empresa de semente portuguesa.
Mas, então, e quem são os pais genéticos da Mas, então, e quem são os pais genéticos da 
estrela por brilhar, com que arrozes foi cruzado estrela por brilhar, com que arrozes foi cruzado 
o Ceres? A investigadora do INIAV joga à o Ceres? A investigadora do INIAV joga à 
defesa: “Não posso dizer-lhe, esse é o segredo do defesa: “Não posso dizer-lhe, esse é o segredo do 
negócio”, começa por responder. Mas depois, lá negócio”, começa por responder. Mas depois, lá 
vai revelando que terá sangue de Estrela A, um vai revelando que terá sangue de Estrela A, um 
agulha antigo, bem como de carolinos diversos. agulha antigo, bem como de carolinos diversos. 
A par do Ceres, foram já inscritos no Catálogo A par do Ceres, foram já inscritos no Catálogo 
Nacional de Variedades mais dois outros Nacional de Variedades mais dois outros 
arrozes, nascidos no âmbito do programa de arrozes, nascidos no âmbito do programa de 
melhoramento liderado por Ana Sofia Almeida. melhoramento liderado por Ana Sofia Almeida. 
São eles o Diana (outro carolino) e o Maçarico São eles o Diana (outro carolino) e o Maçarico 
(agulha). Estarão ainda na calha duas variedades (agulha). Estarão ainda na calha duas variedades 
(ainda por baptizar) com linhagens muito antigas (ainda por baptizar) com linhagens muito antigas 
de carolinos portugueses, entre eles o Allorio.de carolinos portugueses, entre eles o Allorio.
A dúvida é: quando poderemos pôr-lhes o A dúvida é: quando poderemos pôr-lhes o 
dente. Os cruzamentos que deram origem ao dente. Os cruzamentos que deram origem ao 
Ceres remontam a 2004. E a variedade terá sido Ceres remontam a 2004. E a variedade terá sido 
incluída em ensaios agronómicos desde 2012. incluída em ensaios agronómicos desde 2012. 
Sabe-se, para já, que o seu comportamento no Sabe-se, para já, que o seu comportamento no 
campo é bom, sempre acima da concorrência.campo é bom, sempre acima da concorrência.
Ana Sofia Almeida perspectiva que a variedade Ana Sofia Almeida perspectiva que a variedade 
entre no mercado só em 2024. Já Pedro Almeida entre no mercado só em 2024. Já Pedro Almeida 
fala em 2023. Porquê a espera? A investigadora fala em 2023. Porquê a espera? A investigadora 
do INIAV diz que agora é preciso abrir concurso do INIAV diz que agora é preciso abrir concurso 
para as duas empresas de sementes certificadas para as duas empresas de sementes certificadas 
em Portugal – a Lusosem e a Tecnorisi, que em Portugal – a Lusosem e a Tecnorisi, que 
dominam a importação das variedades italianas – dominam a importação das variedades italianas – 
comprem a licença para as vender. comprem a licença para as vender. 
José Mota Capitão acha que é tempo a mais. José Mota Capitão acha que é tempo a mais. 
Na sua opinião, a demora é uma questão de Na sua opinião, a demora é uma questão de 
dinheiro. Tem a ver com a falta de interesse das dinheiro. Tem a ver com a falta de interesse das 
empresas de sementes no negócio, por se tratar empresas de sementes no negócio, por se tratar 
de uma variedade com patente aberta. “Como de uma variedade com patente aberta. “Como 
não há negócio, não há concurso. É o perfeito não há negócio, não há concurso. É o perfeito 
descontrolo”, lamenta. descontrolo”, lamenta. 
Resta-nos aguardar pavlovianamente. O arroz Resta-nos aguardar pavlovianamente. O arroz 
caldoso dos nossos sonhos, o carolino dos livros caldoso dos nossos sonhos, o carolino dos livros 
antigos, ainda pode vir a ser resgatado.antigos, ainda pode vir a ser resgatado. 

MATÉRIA-PRIMA
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Depois de recomposta do abalo da minha 
ignorância, começo a ficar obstinada com a 
limpeza das miudezas. Passo horas em modo 
detetive, investigando a bibliografia na expectativa 
de encontrar Três Passos Infalíveis para Eliminar 
toda a Bicheza das Entranhas de um Bovino.
No livro Cozinha Tradicional Portuguesa, Maria de 
Lourdes Modesto prescreve: “lavam-se as tripas 
muito bem e esfregam-se com sal e limão”. No 
Cozinha Regional Portuguesa, Maria Odette Cortes 
Valente acrescenta: “põem-se depois num 
alguidar com água e rodelas de limão até ficar 
branco.”
Como qualquer pupila entusiasmada com a 
aprendizagem, persigo a minha demanda e vou, 
de porta em porta, em busca de uma resposta 
completa para os meus três passos infalíveis:
(1) Uma casa portuense que sirva tripas com brio 
e rigor deve receber o produto três dias antes de 
o expor na mesa. (2) Depois de as limpar com 
uma faca e de as passar por água corrente deve 
deixá-las em água com gelo e limão, de um dia 
para o outro, no frigorífico. (3) Passando-as 
novamente por água limpa, deve fervê-las 
durante três horas numa panela com água e uma 
cebola recheada de cravinho. Alguém aqui falou 
em vinagre ou em lixívia? Confiemos nas avós, 
que já viveram muito.
Dominado o módulo da limpeza, debruço-me 
sobre a confeção e logo penso em desistir. Em 
cada sala de aula ouço uma narrativa diferente. 
Cada qual tem a sua verdade. Para quem está 
à margem, pode ser confuso, causar desnorte e 
frustração.

E se todas as pessoas que falam de 
tripas dissessem o mesmo? Que tal 
sentarem-se numa sala, porem as 
cadeiras em rodinha, e chegarem 
a um acordo sobre qual a melhor 
receita, a melhor forma, o melhor 
produto?

Porque é que tenho de escavar até 1415 e pôr em 
confronto todas as receitas de tripas para chegar a 
uma conclusão?
Estarei a fazer tripas mesmo sem usar tripas?
Desde quando se acrescentou a cenoura à receita?
A mão de vitela coze com as tripas ou com o 
frango? Se o frango for de aviário, serão ilegítimas 
as minhas tripas? 
Com a parede repleta de papéis, atravesso o chão 
evitando pisar os livros que espalhei ao longo dos 
últimos dias e encontro um post-it que diz: “há 
muitas tripas, é como tudo na vida”.
Respiro fundo. Se este post-it fosse uma pessoa 
dava-lhe um abraço apertado.

Às vezes só precisamos que nos 
digam o que queremos ouvir para 
nos podermos aventurar.

A aventura da minha primeira tentativa começa 
depois de ferver as tripas e a mão de vitela e 
perceber que preciso de mais uma panela para 
cozer o frango e outra para o feijão e para a 
cenoura que cozem com meia cabeça de porco – 
focinho e orelha.
Fico com a cozinha em pantanas, carnes e tachos 
por todo o lado. Invento um espacinho para picar 
muita cebola e, na maior panela que encontro, 
refogo-a com azeite, tomate maduro (daqueles que 
nos fazem ponderar comprar um lote inteiro para 
congelar), toucinho ou salpicão com gordura, dois 
dentes de alho pisados e duas folhas de louro que 
retiro mais tarde, colorau, cominhos e piripíri.

MATÉRIA-PRIMA

Vou a correr fechar a porta do quarto antes que 
as fronhas das almofadas fiquem a cheirar a 
estrugido. E, no regresso, junto a entremeada sem 
osso, cortada em cubos pequenos, um chouriço de 
vinho ou de colorau e os folhos.
Rego com um pouco de água e fico durante 45 
minutos a prestar serviço de babysitting ao tacho. 
Lavo a loiça e desfio o frango só para disfarçar os 
nervos. Adiciono a sola, o favo e a mão de vitela. 
Nos 40 minutos seguintes, vou verificando o passo 
a passo com medo de ter saltado alguma coisa. 
Adiciono mais um bocadinho de cominhos e mais 
um bocadinho de colorau. Acrescento as carnes 
já cozidas: a orelheira em tiras finas e a cabeça 
de porco desmanchada em pequenos pedaços. 

Seguem-se o feijão e a cenoura.
Vigio-os até que desenvolvam o seu sentido de 
pertença. Finalmente, e já mais calma, espalho 
o frango desfiado pelo topo e polvilho com mais 
cominhos.
Se fosse uma pessoa preparada para a vida, teria 
certamente uma terrina de barro ou uma travessa 
que honrasse a receita. Menos um crédito. Se 
tivesse feito o trabalho de casa teria refrescado 
a tempo um vinho que acompanhasse o exame 
final, um verde tinto ou um maduro tinto. Menos 
dois créditos.

Tripas à Moda do Porto do Restaurante Líder
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O que é que 
a sidra 
da Madeira 
tem?

Teresa Vivas

Tem tradição? Tem!
Tem “peros” endógenos? Tem!
Tem sabores variados? Tem!
Tem futuro? Tem!
Tem história como niiiiinguém!
A métrica encaixa-se, e bem, 
na célebre música de Carmen 
Miranda. E tem graça, tem.

É verdade, existe uma região de Portugal onde 
há a tradição de fazer e beber sidra. Onde nunca 
deixou de ser produzida e onde tem um futuro 
brilhante. 
Comecemos por falar do que em tempos se 
chamou “vinho de peros”, um termo agora 
proibido.
Historicamente, a Madeira teve várias vagas de 
imigrantes. Todas elas vinham com o objetivo 
de intensificar a produção agrícola, tornando-a 
mais habitável. Quem conhece a Madeira e as 
suas escarpas íngremes que sobem a altitudes 
de 1200 metros, reconhece os famosos socalcos, 
individualizados em poios, técnica trazida do 
Velho Continente, de locais igualmente íngremes, 
e de difícil, ou muitas vezes impossível, acesso. 
Esta técnica, de fazer muros para sustentação ou 
proteção das terras foi e é utilizada em todas as 
nossas ilhas.

Levo o tacho para a mesa e uma água com 
gás. Tiro o avental e, enquanto vou comendo, 
assolam-me novas reflexões. Os chefs dizem-nos 
que o segredo está no produto – procurar um 
talho de confiança, escolher carnes nacionais, usar 
um tomate português colhido no pico da época, 
descobrir um bom feijão branco manteiga (difícil 
de encontrar em território nacional) – mas há 
outras questões capazes de fraturar o mundo. 
Com medo de deixar pegar a comida ao fundo 
do tacho, de comer carne crua e de não ter molho 
suficiente, acabo com uma piscina de carnes com 
feijão no prato. Sem salsa. A pobre murchara sem 
aviso prévio. Por outro lado, molho não falta. E eu 
renegara ao arroz. Onde vou agora aconchegar 
tanto líquido? 
Enfim, para avaliar as minhas tripas precisava de 
provar as tripas dos outros. Eis o derradeiro teste, 
em forma de visita de estudo.

Sento-me à mesa no Restaurante 
Líder, obra de Manuel Moura, 
cicerone envolvente e apaixonado, 
obstinado o suficiente para ter 
fundado a Confraria das Tripas à 
Moda do Porto. A conversa flui e já 
vou no segundo prato.

Seja pela generosidade do repasto, pelas 
incontáveis histórias partilhadas ou pela aguerrida 
defesa e questionamento da gastronomia 
portuguesa, o Líder é especial. Houvesse um 
ranking dos professores preferidos deste curso e 
Manuel Moura estaria certamente no pódio. É 
preciso resgatar o hábito de ir “ao meu talho”, 
é preciso escolher um bom cortador de carnes 
verdes nacionais, sempre nacionais – sublinha 
Manuel Moura.

MATÉRIA-PRIMA

Quase a chegar ao fim deste CITMP, pergunto-lhe 
como garantir a perfeição do molho. Descubro 
que o truque está na magia do “dia seguinte” e 
num novo passo: pegar numa mão cheia do feijão 
já cozido, levá-lo ao passevite e juntá-lo ao molho 
das tripas. 
A história das tripas à moda do Porto é plural 
e complexa. É feita do que acrescentamos e 
anulamos. As histórias das pessoas misturam-se
com as histórias da comida e, na busca pela 
verdade, nem sempre encontramos conclusões 
definitivas. Na história das tripas perfeitas, 
podemos inventar truques, criar alternativas e 
usar dicas seculares. 

Mas a resposta que não precisa de 
cábula é que as tripas de hoje serão 
sempre melhores amanhã. 
Tal como qualquer aprendiz. 
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É desta diversidade, mas também da forte 
influência inglesa, que nasce a sidra madeirense. 
A sidra é popular em Inglaterra desde a época 
romana e, ainda hoje, o país é um dos três 
maiores produtores a nível mundial. Foram os 
ingleses que introduziram muitas variedades 
na Madeira, que ensinaram a arte da sua 
transformação, bem como o hábito de consumo. 
A história da sidra na Madeira perde-se nos 
tempos. Acredita-se que a sua produção tenha 
começado logo que os primeiros pereiros 
produziram frutos suficientes para que o primeiro 
sumo pudesse ser extraído.
Por escrito, são os relatos do cronista Gomes 
Eanes de Zurara (1410-1474) que mostram a 
sua existência. Relatos estes, corroborados pelas 
listas de mantimentos das armadas portuguesas 
que, a partir do início do século XVI, faziam 
escala para reabastecer nos vários portos da Ilha 
e levavam consigo este precioso “vinho”, termo 
utilizado à data.
A produção desenvolveu-se paralelamente 
à produção de vinho de uva, este com fins 
economicamente mais lucrativos. O “vinho de 
peros” ficava para os trabalhadores agrícolas e 
era feito exatamente com as mesmas técnicas e, 
muitas vezes, nas mesmas instalações.
Acredita-se que em tempos de escassez de sumo 
de uva, o vinho Madeira tenha sido feito com 
base na sidra. Este processo foi proibido a partir 
do final do século XIX. Mas que semelhança 
organoléptica tem a sidra com esse vinho 
mundialmente tão reconhecido? Já lá chegaremos.
Ao sumo do pero juntam-se também as peras, 
que existem com alguma abundância. Em 
todo o caso, é fácil imaginar o esforço humano 
despendido para extrair o sumo de peros em 
comparação com o sumo de uvas. É preciso 
partir a fruta, dias a fio, com batidas verticais 
feitas com vigas de madeira dura, os malhos. Só 
mesmo o grande gosto que os madeirenses têm 
pela sidra fez com que a produção resistisse, ano 
após ano. Isso e a geografia. 

A Madeira, pelo seu clima e solo, teve a 
particularidade de ser um laboratório de espécies 
vegetais que vinham e iam para “novos mundos”. 
A espécie mais representativa deste laboratório terá 
sido, porventura, a cana de açúcar, que estagiou 
nesta ilha antes da sua viagem para o Brasil.
Com os primeiros agricultores vieram espécies 
que formam o seu bioma agrícola. Uma das 
espécies ancestrais terá sido o pereiro, como 
lhe chamam na Madeira, mas tecnicamente 
seria mais correto falar de macieira – iremos 
manter-nos na denominação local, que aporta 
regionalismo e a especificidade local da 
linguagem.
Estas árvores, arbustivas, em conjunto com os 
muros, ajudavam a proteger de ventos e chuvas 
fortes, permitindo uma melhor cultura da tão 
escassa e difícil terra arável.

Não se podendo encontrar variedades endémicas 
de pereiros há, no entanto, algumas delas que 
estão na ilha há mais de 400 anos, encontrando-
-se, por isso, devidamente adaptadas às condições 
edafoclimáticas locais.
A Universidade da Madeira está a fazer a 
classificação e identificação rigorosa das 
variedades locais, mas o saber empírico de quem 
trabalha o campo diariamente aponta para mais 
de 100 espécies, sendo que mais de 30 já fazem 
parte do catálogo nacional de variedades.
Entre os peros mais identitários e presentes nas 
atuais sidras estão: pero Domingos, pero Calhau, 
pero da Ponta do Pargo, maçã Barral, maçã Cara-
-de-dama e maçã da Camacha, pero Amargo, 
pero Branco, pero Boal, pero da Festa, pero 
Focinho de Rato, pero Vime, pero Bico de Melro, 
pero de Ouro, pero Pevide, pero Rajado, pero 
Rijo, pero Riscado, maçã Baionesa, maçã Espelho 
e maçã Parda e, nalguns casos, também a pera do 
Santo e pera Tenra de São Jorge.

MATÉRIA-PRIMA
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que ainda agora começou a ser descoberto. 
Mas se a história mais distante da sidra na 
Madeira remonta há mais de 400 anos, o último 
século foi de adormecimento no que diz respeito 
à evolução tecnológica e de conhecimento. O 
hábito de produção e consumo nos últimos 100 
anos reduziu-se a um local específico: Santo da 
Serra, uma das vilas mais elevadas da ilha. 
A existência de pereiros e pereiras mantém-se 
por toda a Região Autónoma, mas muitas vezes a 
sua produção é desperdiçada e abandonada nos 
campos. As árvores cumprem sobretudo a sua 
função de proteção do vento e de vedação.
É com a chegada do padre Rui Sousa, originário 
da região do Santo da Serra, à freguesia dos 
Prazeres, na outra ponta da ilha, que ressurge o 
interesse pela sidra.
Naquele lado da ilha, o desperdício da fruta era 
tanto e a preservação da diversidade dos pereiros 
tão frágil que motivou Rui Sousa a voltar a fazer 
sidra nos antigos lagares. 
Desde logo, arregaçou as mangas e começou a 
colecionar variedades quase extintas. Ao fim de 
dois anos, entendeu que teria algo importante 
entre mãos e que poderia fazer melhor. 
Pediu apoio técnico à Secretaria Regional de 
Agricultura, que lhe destacou a engenheira 
agrícola Regina Pereira, com formação em 
enologia. E eis que se abriu uma caixa de 
Pandora. Durante os últimos 15 anos, o processo 
não tem parado de evoluir.
No último ano, foram construídas duas sidrarias: 
uma nos Prazeres e outra no Santo da Serra. 
Ambas irão trabalhar em pleno, pela primeira 
vez, no ano de 2021. E o desenvolvimento de 
mais unidades está previsto para breve, não só 
unidades de produção, mas de conhecimento, 
fruto do interesse que esta bebida tem gerado em 
quase todos os setores, desde a produção de fruta 
à sua comercialização.

A Ilha da Madeira está localizada na região 
subtropical do Atlântico Norte. O clima ameno, 
de pouca amplitude térmica nas cotas mais 
baixas, faz com que só entre os 300 e 1000 metros 
de altitude as pomóideas (família de árvores a 
que as maçãs, peras e marmelos pertencem) se 
deem, visto necessitarem de maiores diferenças de 
temperatura e algum frio. 
O solo, maioritariamente vulcânico, rico em 
matéria orgânica e de elevada acidez, e a 
exposição solar variada contribuem para a criação 
de microclimas, dando origem a uma diversidade 
infinita de maturação de fruta.
Não admira que os alimentos produzidos na 
Ilha da Madeira fiquem, por isso, cunhados com 
traços de acentuada doçura mas com uma acidez 
que os equilibra, tornando-os enigmáticos e 
únicos. 
Não fogem desta regra também as uvas. O vinho 
Madeira, apesar da amplitude entre secura 
e doçura, tem indiscutivelmente uma acidez 
característica equilibrada com aromas oxidativos 
criados pela presença do oxigénio durante o 
processo, algo que o torna inconfundível.
E é este ponto que a sidra da Madeira tem em 
comum com o vinho Madeira. A sua acidez 
vibrante e laivos oxidativos permitem identificá-la 
de forma inequívoca – e deixam antever um futuro 
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“Quem introduziu 
a rúcula em 
Portugal fui eu”

Ricardo Dias FelnerMATÉRIA-PRIMA

Dadas as especificidades tão únicas, a sidra da 
Madeira foi qualificada como IG (Indicação 
Geográfica) pela Comunidade Europeia, e 
para breve prevê-se a sua evolução para outros 
patamares. É a primeira sidra IG nacional, com 
características muito diversas e próprias.
Com um grau alcoólico que varia entre 5% 
e 7% (de volume), possui uma variedade de 
cores que vão do amarelo pálido ao brilhante 
caramelo com laivos laranja. Aroma de maçãs 
verdes a maduras, marmelo ou até citrinos e 
baixas concentrações de açúcar residual, devido 
a fermentações quase completas, acentuam 
a sua acidez e as características mais ou 
menos taninosas e adstringentes das múltiplas 
variedades de peros que as podem compor. 
Mostram, por tudo isto, a promessa de 
uma panóplia infindável de sidras. A que 
se desenvolve, neste momento, é natural, 
sem adição de nada além do sumo dos 
peros, controlando apenas as fermentações 
com temperaturas relativamente baixas ou 
envelhecendo em garrafa ou barricas. Todas 
as sidras têm características diferentes, todas 
espelham o microclima e variedades que lhes 
deram origem. 
Pela ilha já não vai sendo regra beber sidra com 
açúcar e vidrado de limão, como foi hábito. E 
já podemos provar uma sidra fria, com ou sem 
gás adicionado, ou aquecida e guarnecida com 
várias especiarias e em cocktails, para dominar 
o frio do Inverno.
Podemos, ainda, provar as mais variadas sidras 
que são feitas por todo o território, com especial 
destaque para as dos Prazeres, Jardim da Serra, 
São Roque do Faial e, claro está, Santo da Serra.
Na colheita de 2020, a Secretaria de 
Agricultura Regional promoveu a 
transformação, em condições tecnicamente 
melhor adaptadas, para a produção de uma 
bebida de qualidade superior e com menor 
esforço humano, a cerca de 16 produtores. 

Começa agora o desenvolvimento do 
conhecimento: das variedades de peros e 
respetivas características; das várias formas que a 
sidra pode obter, seja espumosa ou tranquila; da 
evolução com o envelhecimento; e tantas outras 
questões que irão aparecer conforme o estudo se 
for desenrolando.
É por todos estes detalhes, pela história secular, 
que a sidra da Madeira é uma das mais vibrantes 
(re)descobertas dos próximos anos. 

Entrevista a 
Adolfo Henriques

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.



60 61EGGAS EGGAS

Como é que anda a agricultura? 
Este mundo é uma coisa, pffff… Passou-se agora 
à hora do almoço uma coisa curiosa. Estávamos 
a comer um petisco e telefonam-me dos serviços 
veterinários do Ministério da Agricultura: 
queriam vir cá fazer uma recolha de queijos, 
amanhã, mas a visita era condicional porque não 
sabiam se a Renault 4L estava a funcionar. 
Ora, já há 40 e tal anos, o INETI [Instituto 
Nacional de Energia, Tecnologia e Inovação], 
onde eu fiz o curso do chèvre, dizia que quando 
a 4L estava boa não tinham dinheiro para a 
gasolina. A seguir fiz uns projectos com o Instituto 
Superior de Agronomia, para uns camembert em 
colaboração com um francês de Perafita, e andei 
lá com uma engenheira a fazer experiências. A 
mesma história: a engenheira nunca conseguiu 
vir aqui ver os queijos porque a 4L estava sempre 
avariada. Está a ver: 40 anos depois, outra 
engenheira diz-me a mesma coisa: se calhar não 
pode vir amanhã porque a 4L não sei o quê. Só 
quem está neste mundo é que sabe a pobreza que 
é a nossa Agricultura. 

Pobreza das instituições. 
Sim, sim. Outro exemplo. Estive no INIAV 
[Instituto Nacional de Investigação Agrária 
e Veterinária], em Elvas, na semana passada, 
com pessoas cinco estrelas, lá da zona. Têm um 
projecto grandioso. Vão trazer 50 investigadores 
do mundo inteiro, vão criar salas de conferências. 
É um projecto de quatro ou cinco anos. Mas 
depois têm de comprar com o seu dinheiro uma 
peça para um tractor, porque ninguém fia o 
INIAV. Conseguem dinheiro comunitário para 
o projecto, depois acaba, e os engenheiros é que 
têm de pagar a peça do seu bolso. E continuamos 
nesta pobreza desde sempre. Vêm milhões da 
bazuca, mas quem vive no terreno, na pequena 
lavoura, sem acesso a fundos, continua a ver a 
mesma pobreza.

E como é que está o seu trigo barbela? 
Está bem. Ainda na semana passada fizemos 
uma reunião na Escola de Hotelaria das Caldas 
da Rainha. E fomos lá ao INIAV, onde estão a 
dar continuidade ao catálogo das variedades de 
trigo antigas. Se houver um produtor que tenha 
interesse, vai lá e eles cedem um bocadinho. 
Aquilo é uma estação de ensaio. Mas depois 
voltamos à vaca fria, porque há para aí uns chicos 
espertos a vender barbela que não é barbela e o 
pessoal compra tudo. 

Como têm sido as colheitas de barbela?
No ano passado não foi famosa, este ano tenho 
três terras muito acamadas pela chuva, também 
não vai ser espectacular. São contingências. Mas 
estou entusiasmado porque descobri que há um 
fulano do nosso grupo que tem uma marca que 
diz que descasca o espelta, que plantei há uns 
tempos. Tenho uma tonelada ainda de espelta, 
mas tenho moído com casca, sem grande sucesso. 
Este fulano mandou vir da China essa máquina e 
adaptou-a. O espelta é interessante para cozinhar. 
Em Itália fazem-no cozido, ainda com película, 
como se fosse arroz. Pode ser interessante. 

Que tratamentos faz nos cereais? 
Não faço nada. 

Zero?! 
Zero. E fé em Deus [risos]. 

Voltando muito atrás. Sempre esteve ligado 
à agricultura?
Sim, eu nasci aqui na Maçussa, na Idade Média. 
Os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, 
eram todos agricultores. Antigamente, só havia 
troca de géneros. Não havia água, nem luz, 
nem estradas. Mas fui da primeira geração que 
aproveitou o desenvolvimento da produção de 
vinho, que aqui era muito grande. Chegou a 
haver 226 adegas, na aldeia. Tenho-as todas 
catalogadas. É um caso único, não conheço nada 
assim. O vinho aqui tinha uma valorização muito 
grande e, um bocado fruto disso, eu fiz parte da 
primeira geração que foi estudar. 

MATÉRIA-PRIMA

Adolfo Henriques recebeu-nos na sua casa 
da Maçussa, onde sempre acolhe os amigos e 
visitantes. A seguir à entrevista, guiou-nos pela 
sua queijaria, na mesma rua – “esta rua é toda 
minha, foi-se tudo embora”.
Mostrou-nos o processo de produção e guardou 
para o fim a revelação do seu maior tesouro. 
“Tenho aqui uns queijos a curar desde o início da 
pandemia. Não se venderam, são uma raridade”, 
atirou, enquanto puxava um tabuleiro com uns 
queijos escuros e tesos. “Estes são só para alguns.” 
Há 40 anos ligado à produção do chèvre mais 
conceituado de Portugal, Adolfo é uma figura 
incontornável da gastronomia portuguesa. 
Conhecido como o agricultor preferido dos chefs, 
foi dos primeiros a produzir de acordo com as 
necessidades dos restaurantes. Estabelecido desde 
sempre na aldeia da Maçussa, perto do Cartaxo, 
há décadas que aí recebe gastrónomos de todo 
o mundo, para quem costuma cozinhar a sua 
famosa manja de bacalhau. 

Hoje em dia, produz de quase tudo um pouco, 
desde trigo barbela a mel, passando por frutos 
que depois processa em conservas. Mas esteve 
sempre muito virado para o que os cozinheiros 
pediam, atento aos ares do tempo e do que se 
fazia lá fora. Para se ter uma ideia, segundo o 
próprio, terá sido o primeiro a cultivar e distribuir 
rúcula em Portugal, na altura a pedido de José 
Miranda, do restaurante Pap’Açorda, no Bairro 
Alto, em Lisboa. 
Sempre a pensar num novo produto, aos 73 
anos de idade está em vias de fazer o primeiro 
balsâmico artesanal português, a partir de um 
vinagre caseiro. E quer recompensar os animais 
que mais alegrias lhe deram: na forja, está um 
parque de diversões na Maçussa para… cabras. 
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fenómeno que provocou isso e que eu não sei bem 
qual foi. E, então, o pessoal tinha tanto dinheiro 
por causa do vinho que começou a comprar 
tractores Lamborghini em barda. Às tantas, lá de 
Itália, mandaram um telex para o representante 
da marca na zona a dizer: “Reunião mundial 
da Lamborghini na Maçussa. Reservar hotel e 
centro de conferências. Até agora foi a terra onde 
vendemos mais Lamborghinis”. Ainda hoje há 
muitos por aí, desse tempo [risos]. 

Ainda tem vinhas? 
Tenho um resto. Vinhas velhas. Estou para 
plantar uma vinha, agora. Conto sempre a 
história do Conde de Santa Maria, de Colares. 
Quando tinha 90 e tal anos caiu do cavalo e 
esteve à morte. Os entreténs dele eram andar 
a cavalo e as flores para a mulher, tinha lá um 
jardim muito bonito. Mas, como deixou de poder 
fazer isso, decidiu plantar vinha com 95 anos. Foi 
assim que nasceram as vinhas do Casal de Santa 
Maria. Morreu em 2018 com 105 anos e ainda 
provou muitos vinhos seus. É a minha esperança. 

Porque é que não seguiu o percurso do seu 
pai no vinho?
Fiz vinho mas não engarrafei. O mercado 
dos vinhos é um mercado de bêbedos. Muito 
complicado. Nunca tive o chamamento. Dá-me 
prazer fazer a lagaragem à moda antiga, com as 
prensas. Este ano quero ver se faço. Há dois anos 
ainda fiz, ficou cinco estrelas. Não sei. Agora há aí 
a história dos vinhos naturais. Alguns têm piada, 
outros são uma zurrapa desgraçada, porque hoje 
em dia toda a gente produz vinho. Fiz o primeiro 
laranjinha de Portugal, um orange wine, com 
curtimenta, com o professor Virgílio Loureiro e 
com o André [o chef  André Magalhães]. Ficou 
espectacular. 

Falando do que produz actualmente. As 
pessoas conhecem-no mais pelo queijo, 
mas faz outras coisas, certo?
Sim, muita coisa. No outro dia fiz uma listagem 
e eram 50 produtos, ao todo. Até vinagre estou a 
fazer. 

Provei o seu molho picante e era notório 
que tinha ali um vinagre de qualidade. 
Estou a fazer um balsâmico, agora, com esse 
vinagre, que tem 30 anos e está em barrica de 
carvalho avinhada. Mas faço muita coisa, desde 
o arrobe, feito com o mosto do vinho. Não leva 
açúcar, fica ao lume umas 10 horas a concentrar 
o mosto e junta-se melão, pera, marmelo, a fruta 
da época que houver, tudo no tacho. E é um doce 
que nunca se estraga. Era o doce do mundo rural. 
Faz-se em Itália, França. 

Por falar em França. Como apareceu o seu 
queijo chèvre?
Por um acaso. Depois de fazer a minha vida 
citadina e de ir à tropa em Angola, fiz o regresso 
às origens, por volta de 1976. Era filho único, 
tinha casas, propriedades. Nunca contei foi com 
o meu pai não aceitar o meu regresso – e quantas 
vezes eu, agora, não lhe tenho dado razão. 

Porquê?
Porque ele dizia-me que tinha feito um sacrifício 
grande para me tirar da vida dura do campo. Eu 
tinha uma vida boa e larguei tudo para vir para 
o campo, começar tudo do zero. E não foi fácil. 
Meteu divórcios, filhos, mulheres. Quantas vezes, 
nas minhas meditações, não tenho dado razão 
ao meu pai. Mas, pronto, agora não vale a pena 
voltar atrás.

Por onde teria seguido se não viesse para 
aqui?
Não faço ideia. A vida tem sido tão complexa. 
Mesmo aqui já deu tantas voltas. Não consigo 
imaginar-me noutra vida. Mas era possível ter 
feito tanta coisa. 

MATÉRIA-PRIMA

na Rua Mouzinho da Silveira. Trabalhei na 
estatística até ir para a tropa. E soube, por 
exemplo, que a Maçussa produzia tanto vinho 
como o Alentejo inteiro, nos anos 1960. 

Mas o vinho, aqui, não tinha boa fama, 
pois não?
Isso foi um fenómeno que aconteceu porque 
os compradores, os armazenistas, queriam um 
vinho com cor e grau. E o Estado, ali na estação 
de Pegões, começou a criar híbridos de plantas 
para aumentar a produção. Os agricultores 
começaram a enxertar essas plantas, só que 
aquilo dava muito, mas tinha um teor alcoólico 
muito baixo. Então tinha de se acrescentar 
açúcar para dar grau. Os armazenistas não 
se importavam, aquilo era tudo a granel. 
Mas, mesmo assim, o vinho aqui tinha uma 
valorização acima da média. 

Quão grande? 
Para que veja, vou contar-lhe uma história. 
Nos anos 1970, já depois da mecanização da 
agricultura, houve um ano em que o vinho 
atingiu 200 escudos o litro, quando hoje está 
a 50 cêntimos. Ou seja, o pessoal fez muito 
dinheiro com isso. Acho que foi numa altura 
em que faltou batata na Rússia para eles 
fazerem álcool para o vodka. Enfim, houve um 

Onde estudou? 
Comecei por ir estudar para o Cartaxo. Ia de 
bicicleta, mais um primo, já com a lancheira para 
o dia todo. Fica a uns sete ou oito quilómetros 
daqui. Ainda tenho a pasteleira que o meu pai me 
comprou. Curiosamente, apareceu-me há quatro 
ou cinco anos a carta de condução de bicicleta 
dessa altura, tirada em 1957. E o que é que veio 
relembrar-me? Fui preso, com 11 anos, no centro 
do Cartaxo, por conduzir sem carta. 

Como é que isso aconteceu?
O cabo Rosa da GNR, que era um gajo filho da 
puta do pior que há, mandou-me parar e levou-me 
para a esquadra. E eu com 11 anos estive um dia 
inteiro na esquadra a chorar baba e ranho, sem 
maneira de contactar ninguém. Só me soltou à 
noite, andavam os meus pais preocupados, claro. 
O que era a vida naquela altura… 

Como ficou o seu pai? 
O meu pai foi até ao 25 de Abril a autoridade cá 
da terra. Chamavam-lhe o cabo chefe. Fazia justiça 
por ele, era como se fosse o Xerife da terra. A GNR 
era só na Azambuja, ele tinha que resolver aqui os 
problemas do dia-a-dia. 

O seu pai fazia muito vinho? 
Ultimamente, uns 100 mil litros. Já era significativo 
e o vinho era bem vendido. 

Era bom?
Excelente. E muito bem valorizado. Era tudo 
misturado, castas brancas, tintas, como era costume 
na altura. Depois, quando fui estudar para Lisboa, 
acabei por ficar a estudar de dia na Junta do Vinho, 
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E o carvão, o que é 
que faz? 
Ter um bom carvão 
é importante. Tem 
duas funções: ao 
envolver o queijo em 
carvão vegetal, não 
o deixa perder tanta 
humidade durante a 
cura. E vai ajudar no 
desenvolvimento dos 
bolores: o Penicillium. 
Faço um lote de três 
estirpes de Penicillium, 
de entre várias que 
há no mercado. O 
Penicillium, quando 
chega à superfície, 
fixa-se no carvão e 
alimenta-se do carvão.

E esse carvão pode ser comido, certo?
Sim, sim, é um carvão activado. Não tem 
problema. 

Só usa leite das suas cabras? 
Compro também a um amigo, mas é tudo de 
cabras em pastoreio. É mais ou menos metade, 
metade. E quando há leite faz-se queijo e, quando 
não há, não se faz. Às vezes é um drama ter de 
dizer aos chefs que não há queijo. 

Acontece muito?
Na verdade, nem tanto. Como tenho 
supermercados e lojas, tiro daí para pôr em alguns 
restaurantes. Se está na carta do Alma [estrela 
Michelin de Henrique Sá Pessoa], eu esforço-me 
para não lhe falhar. Nós estamos aí nos estrelados 
todos. Até costumo dizer-lhes: “Se vos tiro o 
queijo, vocês perdem logo a estrela.”

Qual foi o seu período mais difícil? 
A crise anterior, de 2008, foi uma altura muito 
complicada, em termos de recebimentos. E 
apanhei as falências todas dos restaurantes. 
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Vende mais para restaurantes?
Sim, sim. 

Quanto representa o seu chèvre no volume 
dos seus negócios?
Uns 60, 70 por cento. Estávamos a fazer cerca 
de 1000 queijos por semana, antes da crise. 
Agora, tivemos de reduzir para metade e despedir 
pessoal. De repente, fechou tudo. 
E os hipermercados?
Eu não trabalho com essa rapaziada. Deixei-me 
disso. É muito complicado. Eles querem ser donos 
das vendas e do negócio. Fiz marca branca para 
o Pingo Doce, em tempos. E vendia-se muito. 
Compravam bem. Só que depois eles quiseram 
tomar conta do negócio e nomearam uma 
engenheira responsável pela minha queijaria. 
A engenheira vinha para aqui e dizia: “Ah, não 
quero assim. Ah, agora só quero queijos de 100 
gramas.” As grandes superfícies deram cabo 
do país, não foi dos produtores, foi do país. Um 
primo meu foi mesmo à falência por causa deles. 
Têm sido centenas deles. Eu vendia para o El 
Corte Inglés e deixei de vender porque eles eram 
muito chatos a receber a mercadoria. Mandava lá 
um carro e depois ele estava lá meio dia à espera 
para descarregar uma dúzia de queijos. 

Qual costuma ser a melhor altura para 
comer os seus queijos?
Esta é uma boa altura. Estão a sair os queijos 
com leite da Primavera. Os de Verão também são 
bons, porque o pasto seco faz o queijo mais denso. 

E o que é que anda a inventar agora, para 
além do balsâmico?
Às vezes penso que estou a enlouquecer. Já devia 
ter idade para ter juízo. Já tenho o projecto feito 
e tudo. Então é o seguinte. Ando a explorar as 
cabras há quarenta e tal anos. Acho que chegou a 
altura de as compensar. Estou a fazer um parque 
de diversões de cabras. Com baloiços, umas torres 
para elas subirem. Estou a vedar o terreno à volta 
de um moinho que ali tenho. Quando chegar essa 
altura, metem-me no Júlio de Matos.  

E quando voltou à Maçussa o que começou 
por fazer?
Coelhos, produção de coelhos. E foi logo 
um sucesso. Importei uns coelhos de raça de 
Inglaterra e comecei a fazer reprodutores e a 
vendê-los bem. Tinha uns 2000 coelhos. Como 
sabe os coelhos reproduzem-se como… coelhos. 
E depois apareceu a novidade das codornizes, 
que eram muito consumidas ali para Cascais, 
nas tasquinhas de Alcabideche. Fazia o circuito 
completo. Criava, tinha poedeiras, matava e 
distribuía. Vendia-se bem, nomeadamente para 
as cantinas das fábricas da Ford, na Azambuja. O 
negócio dos reprodutores parecia-me interessante 
e, a dada altura, importei também um núcleo 
de cabras, da Holanda. Eram aquelas Saanen, 
branquinhas, suíças, da Heidi. Fui comprá-las 
à Holanda, importei umas 40. Instalei-as 
numas terras perto de Montejunto, com prados 
permanentes. 

E porque é que se virou para os animais?
Porque o meu pai não me deu entrada nas vinhas. 
Dizia: “Vira-te lá para outro lado.” Só comecei a 
fazer vinho quando ele já estava completamente 
incapacitado. 

E como passa daí para os queijos?
Estava eu com as cabras quando surge a 
oportunidade de ir fazer um curso ao INETI, que 
era na Rua da Vale Formoso, em Marvila. 
A engenheira Manuela Barbosa e o doutor 
Vieira de Sá, um homem famoso nos laticínios, 
tinham estado em França a fazer um estágio sobre 
este queijo, o cabra tipo chèvre. Trouxeram a 
tecnologia para cá e começaram a dar cursos. 
Eu fiz esse curso com mais três ou quatro pessoas. 
E toca de fazer o queijo com os Penicillium que o 
INETI me fornecia. 

E correu bem desde o início? 
O queijo, sim, a venda é que era a porra. Estamos 
a falar dos anos 1980. 

Quem foram os primeiros compradores? 
O chef  Michel foi dos primeiros a reconhecer 
a qualidade. Tinha um restaurante no Castelo, 

em Lisboa, era das coisas mais fine dining que 
havia, das únicas. O Correio da Manhã, em 1983, 
fez duas páginas com o queijo e chamada à 
capa. Na primeira página lia-se, à maneira do 
CM: “Com carvão também se faz queijo” [risos].

Também começou com as aromáticas 
nessa altura?
Sim. Ninguém sabe, mas quem introduziu a 
rúcula em Portugal fui eu. Isso foi a pedido do 
Zé Miranda, do Pap’Açorda, que era um fulano 
que viajava e estava sempre à procura dessas 
coisas. Tinha uma grande admiração por ele 
por causa da decoração que ele fazia sempre 
no Papa’Açorda e na Bica do Sapato. Gastava 
milhares de euros em flores, uma fortuna, mas 
aquilo era outra coisa. As madames do corpo 
diplomático iam lá encher o olho. Eu já fazia 
tomilhos e manjericões e ele dizia-me: “Você 
tem de fazer rúcula, rúcula é que é.” E depois 
também coadjuvado pela Maria Paola, do 
Casanostra, uma mulher das arábias. 

Nessa altura já vendia queijos? 
Sim. Então, como lhe contava, conheci o Michel 
lá no Castelo de São Jorge. Um dia fui lá jantar e 
surgiu a hipótese de distribuir o queijo. Ele era o 
topo, não havia mais ninguém. Ele dizia que era 
o único que tinha autorização para usar o toque. 
Não havia muitos restaurantes emblemáticos nem 
muitos sítios para escoar o queijo. Depois entrei 
no grupo da Aveirense, que tinha as mercearias 
Diplomata, a Brasil, a Carrossel, que serviam o 
corpo diplomático. Depois também a Riviera, 
na Avenida da Igreja. E comecei a vender nos 
Modelo, que ainda não eram Modelo, foi antes de 
o Belmiro [de Azevedo] os comprar.

O chèvre que fazia nos anos 1980 era igual 
ao que faz hoje? 
Era igual, igual. Já era muito bom na altura [risos].

O que é que torna o chèvre um queijo 
diferente dos outros feitos com leite de 
cabra?
A grande diferença do meu, mesmo para os 
franceses, é o pastoreio directo e a qualidade dos 
nossos prados. 
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Rui Zink

O GRANDE 
TRÁFICO DO 

PICANTE SECO
Por uma razão qualquer, é difícil encontrar em 
Portugal o picante seco em pequeninos papeletes 
que tradicionalmente, noutros países, se põe na 
pizza. E um grande amigo meu que gosta de 
picante é fã. 
Há dois meses viajei em trabalho para os Estados 
Unidos e lembrei-me de lhe trazer uma jarra. O 
difícil foi encontrar o produto. Sim, de cada vez 
que ia a uma pizzaria lá estava um frasquinho com 
essas papoilas secas que têm a vantagem de não 
acrescentar ainda mais gordura às já oleosas 
fatias de pizza de Nova Iorque. Mas, fora daí, 
batia sucessivamente com o nariz na porta. 
Creio que havia duas razões para isso: cada 
casa fará o seu picante ou então compra a um 
distribuidor. E de repente, na cidade que nunca 
dorme e onde nada falta, dei por mim a procurar 
uma agulha num palheiro. Soubesse eu o nome 
daquilo em inglês, teria usado o motor de busca no 
telemóvel. Eu sabia o que queria, mas os termos 
técnicos são como os sotaques: se do outro lado 
houver má vontade, a comunicação fica perto do 
impossível. 

Numa outra viagem, mais curta em distância 
mas até mais intensa, a minha família foi a 
Madrid quando eu tinha oito anos. Dessa visita 
à capital espanhola guardo duas memórias. 
Uma, ouvir dobrado em castelhano o Clark 
Gable a dizer à Vivian Leigh «¡No doy una 
peseta por ti!»; a outra memória, ainda mais 
traumática, foi de a certa altura perguntarmos 
a um polícia se sabia onde havia um telefone, 
e o homem a fazer-se desentendido com 
todas as formas que o meu pai encontrou 
de, no mais esforçado portunhol, pronunciar 
“telefone”. Pusesse o meu pai a tónica no 
primeiro, segundo ou terceiro “e” (teléfone, 
télefone, telefoné, téléfoné), o bruto fazia-se 
desentendido. VIAGENS

©
 D

.R
.



68 69EGGAS EGGAS

VIAGENS José Manuel Pires

O filme Feios, Porcos e Maus, de Ettore 
Scola, bem podia ter sido gravado na 
Sicília. Foi o primeiro pensamento ao 
sentar-me no luxuoso transfer para 
Noto, a partir do aeroporto de Catania, 
com uma polaca chanfrada ao volante. 
O lixo na rua, o património histórico 
– riquíssimo mas degradado – a 
confusão e o gesticular “ma que cosa” 
da condutora; Nannini e Patrese a sair 
de cada buraco do trânsito da ilha; 
a paisagem árida e sufocante, bem 
mediterrânica, a lembrar o interior 
do Algarve; o pó, as laranjeiras e as 
amendoeiras e a ânsia de chegar ao 
Caffè Sicilia e pôr os dentes em tudo.
Confesso que fiquei apaixonado por 
Corrado Assenza, depois de ver na 
Netflix o Chef ’s Table dedicado ao seu 
Caffè Sicilia. A coincidência foi ainda 
maior quando, duas semanas depois, 
enquanto falava com uns amigos 
no Gerês, um deles me diz: “Ó Zé, 
alugámos uma casa fantástica em Noto 
e temos um quarto livre. Queres vir?” 
A resposta foi imediata: www, cartão de 
crédito e voo reservado – adesso pedala, 
que lá vou eu. Será caso para dizer 
prendere due piccione con una fava.
À chegada, fazia muito calor. Depois 
de Siracusa ter registado a maior 
temperatura de sempre na Europa (48 
ºC), de uma fantástica carbonara caseira 
acompanhada por algumas garrafas de 
Planeta Alastro (Menfi), 

CAFFÈ 
SICILIA. 

O meu problema em saber como pedir o tal 
picante era semelhante. Comecei a buscar 
mercearias, tentando explicar o queria, tão 
espantado eu por não saberem responder à minha 
pergunta como espantados ficavam aqueles a 
quem perguntava. Ainda por cima, Nova Iorque 
é o sítio do mundo onde é mais fácil não parecer 
turista, e eu fui lá há dois meses, altura em que 
de facto não havia turistas. Por isso, os lojistas 
não estranhavam o meu sotaque – estranhavam 
era a minha pergunta. Nisso são parecidos com 
a malta cá, quando pedimos uma indicação, 
sempre a pensar que somos atrasados mentais por 
não sabermos onde fica a bomba de gasolina do 
lado esquerdo da igreja em frente ao café do Ti 
Augusto que lá dentro tem sempre o Chico Zé 
podre de bêbedo a dormitar. 

Finalmente, já estava a desanimar, 
encontrei numa loja o que queria 
e descobri que o termo técnico era 
Crushed red peppers, o que depois 
de sabermos é de uma simplicidade 
desconcertante. 

Porque é isso mesmo que a coisa é: malaguetas 
vermelhas moídas. Perguntei o preço (mesmo 
quando trazemos um presente para um bom 
amigo, convém verificar o preço) e não era nada 
de especial. Nem três dólares. O problema era 
que só tinham frasquinhos pequenos, como os que 
cá há para a pimenta, a canela, o colorau. Pensei 
em trazer uns dez, mas logo me dei conta de que, 
por só ter bagagem de mão, a probabilidade era 
grande de na fronteira me apreenderem os frascos 
todos, e o dinheiro e o esforço irem cano abaixo. 

Decidi então trazer só dois frascos. Se os Decidi então trazer só dois frascos. Se os 
apreendessem, pronto, ficava o gesto (a intenção) apreendessem, pronto, ficava o gesto (a intenção) 
mas não jogava trinta euros fora, só seis. mas não jogava trinta euros fora, só seis. 
No aeroporto, quando a mala foi no tapete ao No aeroporto, quando a mala foi no tapete ao 
raio X, decidi mostrar os frascos, não fossem raio X, decidi mostrar os frascos, não fossem 
pensar que trazia lá droga. Encolheram os pensar que trazia lá droga. Encolheram os 
ombros. Nem ligaram! ombros. Nem ligaram! 
E, assim, passei as sete horas e meia de voo E, assim, passei as sete horas e meia de voo 
inteirinhas a arrepender-me de não ter trazido inteirinhas a arrepender-me de não ter trazido 
mais uns tantos frascos. Dois ou três, pelo menos. mais uns tantos frascos. Dois ou três, pelo menos. 
Podia ficar por aqui, mas a coisa ainda piora. Podia ficar por aqui, mas a coisa ainda piora. 
Quando cheguei a Portugal dei-me conta de que Quando cheguei a Portugal dei-me conta de que 
não precisava de todo aquele sacrifício. Afinal de não precisava de todo aquele sacrifício. Afinal de 
contas, quão difícil deve ser fazer aquele picante?contas, quão difícil deve ser fazer aquele picante? 

Na volta, basta comprar uma 
saca de malaguetas, deixá-las 
ao sol a secarem até ficarem 
desidratadas e depois moê-las 
num moinho (ou numa daquelas 
máquinas usadas nos filmes para 
destruir documentos), até ficarem 
parecidas com papoilas, papelotes, 
papelinhos, confetes de festa de 
aniversário. 
Entretanto, só vos peço que não digam nada ao Entretanto, só vos peço que não digam nada ao 
meu amigo, pois não tive ainda oportunidade meu amigo, pois não tive ainda oportunidade 
de lhe dar o presente. Quero que admire o meu de lhe dar o presente. Quero que admire o meu 
esforço e engenho, não a minha estupidez.esforço e engenho, não a minha estupidez. 

Crónica de 
uma escapadinha 
a Noto

no dia seguinte de manhã visitámos o 
mercado de Siracusa, para nos abastecermos.
Lulas, gambas, amêijoa preta (parecia 
que estava nas Rias Bajas), legumes, uma 
pancetta maravilhosamente fumada, 
guanciale delicado, pasta fresca, pecorino 
bem forte, curado e salgado, parmesão de 
qualidade e mais vinho 
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Ir de férias pode ser mais do que 
apanhar banhos de sol. Para quem 
gosta de provar a cultura local, 
Ricardo Dias Felner sugere um 
produto por cada distrito e região 
de Portugal para trazer na mala de 
viagem.

Açores
Pimenta da terra
Os Açores têm muitos tesouros. Hoje em dia, 
felizmente, boa parte consegue-se encontrar 
nalgumas lojas em Lisboa e Porto. Mas se só 
pudesse trazer uma coisa das ilhas, seria pimenta 
da terra, a pasta picante açoreana. Em quase todas 
as ilhas há pequenos produtores que ainda a fazem 
sem conservantes, nem espessantes. As aplicações 
são várias, do clássico acompanhamento do queijo 
fresco (ou mesmo de um queijo de pasta mole do 
Pico) ao tempero de carne de porco, seja nuns 
secretos fritos à alentejana, seja num cachaço no 
forno.
Outros: meloa de Santa Maria, alho da Graciosa, 
ananás de São Miguel.

Aveiro
Ostras
A Ria de Aveiro dá muita coisa boa, mas 
de entre os bivalves nada bate as ostras. Ao 
contrário do que se possa pensar, as ostras 
conservam-se por mais tempo do que outras 
espécies marinhas, pelo que, se forem bem 
acondicionadas, dão um souvenir para trazer 
de férias e degustar na paz do lar. Eu prefiro 
as de calibre pequeno a médio, porque mais 
delicadas, mas nem sempre estão disponíveis. 
De resto, se não gostar de ostras, sugiro enguias. 
Na impossibilidade de trazer uma caldeirada 
de enguias à moda da Murtosa, pode sempre 
adquirir as enguias. Uma hipótese é ir buscá-las 
frescas ao Mercado da Costa Nova e ver como 
elas são amanhadas vivas, uma arte ancestral, 
difícil de replicar em casa. Outra hipótese é 
passar na fábrica da Comur na Murtosa e trazer 
umas latas. A fábrica continua a laborar como 
antigamente, mantendo os métodos artesanais 
de sempre. O seu produto mais célebre são as 
enguias de escabeche, mas há outros peixes 
enlatados de qualidade.
Outros: enguias de conserva, bacalhau de cura 
prolongada, ovos moles.

VIAGENS

Já a granita e o brioche são uma combinação 
genialmente improvável. Limão, amêndoa de 
Noto, figo e malagueta são os sabores imperdíveis 
a experimentar. E aquele brioche, qual fogaça da 
Vila da Feira, como quem molha o pão no molho 
das amêijoas ou atira uma colherada de granita 
em cima dele, é coisa que não deve faltar na nossa 
bucket list.

E que tal uma sande de brioche 
com duas bolas de gelato? Ah, 
pois é: uma de ricota e outra de 
fior di spezie (limão, noz moscada, 
pimenta de Sichuan, amora 
silvestre e gengibre):

suave, delicado, com o açúcar no ponto e a trinca 
desesperada no brioche. O pão, o frio e o doce 
despertam os sentidos pelo efeito surpresa.
Entre torroni (uma espécie de nougat), bolachas e 
demais pastelaria deliciosa, eis por fim a cassatina 
(maçapão, ricota e pistáchio), a framboesa em 
cima do bolo para quem ainda tiver estômago.
Quanto è bella la dolce vita. 

(Frappato, Nero D’Avola, Nerello Mascalese, 
Grillo e outras castas internacionais fazem os 
vinhos excitantes e com preços moderados) 
deixaram o spaghetti alle vongole alinhado para 
o jantar.
A cidade de Noto, Património da Humanidade 
da Unesco, é uma pérola do Barroco, com um 
impressionante número de templos religiosos 
por metro quadrado e que tem a particularidade 
de ter sido toda reconstruída no início do século 
XVIII, depois de um devastador terramoto em 
1693. Percorrer o Corso Vittorio Emanuele 
e as redondezas, no meio de uma multidão 
sem máscara, acaba por ser obrigatório, 
principalmente se queremos chegar ao nosso 
destino final. Tlim tlão. Buona sera, Caffè Sicilia!
Empurrado pelo destino para assumir um negócio 
de família, fundado em 1892, Corrado Assenza é 
sobretudo um apaixonado pela Sicília e pelo seu 
produto. Experimentador nato, criou nos laços de 
ternura e paixão com os seus fornecedores, bem 
como no trabalho duro, o sucesso da sua vida e a 
vida eterna da pequena pastelaria que comanda 
discretamente. 
É de lá que saem os cannoli, de origens gregas 
e romanas, tubos de massa doce frita com a 
forma de canelones, grossa e estaladiça, com 
uns olhinhos a fazer lembrar filhós, e recheados 
originalmente com creme de ricota. Estes foram 
os meus favoritos, pelo contraste entre o sabor 
da fritura e a delicadeza levemente açucarada 
do creme, uma espuma macia que nos leva ao 
céu. Igualmente boa a versão com creme de 
pasteleiro e/ou chocolate, mais doce e pesada, 
mas igualmente genial. Uma amiga minha gostou 
tanto que tentou trazê-los para Portugal e fazer 
todos os anos uma festa dos cannoli. Obviamente, 
não conseguiu.

para Trazer de Férias
20 Souvenirs

Ricardo Dias Felner
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Coimbra
Bucho de Arganil
O bucho beirão é um desses enchidos raros, 
talvez por requerer muito artesanato. A ideia 
é juntar arroz e carne de porco, devidamente 
condimentada com especiarias e ervas, que 
podem incluir noz moscada e salsa, tudo 
encapsulado num estômago suíno bem limpo. 
Uma das capitais do bucho é Arganil. Foi de 
lá que veio um exemplar que mão amiga me 
fez chegar, comprado no Talho Boa Carne de 
Arganil (235 202 204). Um bucho dá umas 
quantas refeições rápidas. Basta cortá-lo em 
rodelas e comê-lo mesmo à temperatura ambiente 
ou aquecido numa frigideira.
Outros: arroz do Mondego, leitão assado, pastéis 
de Tentúgal.

Évora
Porco de raça Alentejana
Se tivesse de escolher os 10 produtos portugueses 
mais valiosos, o porco de raça Alentejana, 
também conhecido como porco preto ou ibérico, 
estaria na lista. Grande genética, grande sabor 
e aroma, e ainda por cima tem ácido oleico 
monoinsaturado. Já sabemos que a maior parte 
da produção é comprada pelos espanhóis e 
usada nos seus presuntos de topo, mas é possível 
encontrá-la na venda ao público um pouco 
por todo o Alentejo. Procure carne de animais 
criados ao ar livre, que se alimentem de bolota e 
de cereais de qualidade, como são os porcos da 
Porcus Natura, estabelecidos na Herdade de São 
Luís (Ermida de São Luís da Mogueira, Serra 
de Monfurado, 93 985 8934). Peça para embalar 
a carne em vácuo e, quando a quiser cozinhar, 
passe-a por água corrente rapidamente e seque-a 
com papel de cozinha. Bastam umas pedrinhas de 
sal e é só cozinhá-la – pouco! – na frigideira. Ah, 
e traga também meio quilo de banha dos bichos. 
Vai dar-lhe para o ano inteiro.
Outros: barrigas de freira, queijadas de 
requeijão, queijo de Évora, azeites de Galega.

Faro
Folar de Olhão
O Algarve é representado na sua totalidade 
pelo distrito de Faro, o que dá uma diversidade 
incrível de produtos. Já o escrevi e repito, estamos 
numa das regiões mais interessantes em termos 
de hortícolas, sobretudo de frutas, mas não só. 
Podia escolher as amêndoas, os figos lampos 
secos de forma tradicional, as azeitonas britadas 
e de sal (em desaparecimento), as conservas de 
pescado (da muxama às ovas de choco, passando 
pelos biqueirões em vinagre), o tomate rosa ou as 
malaguetas e os piripíris artesanais, os enchidos 
da Serra de Monchique, como a farinheira 
(nada a ver com a do resto do país; esta é feita 
com farinha de milho e sangue), ou os chouriços 
de porco de raça Alentejana (sim, também o 
usam aqui). Para souvenir, este folar de Olhão 
cai contudo muito bem e ajuda-nos a equilibrar 
a quota dos doces. É um bolo que pode durar 
semanas, se bem acondicionado, tal é a profusão 
de gordura (prefira os que levam manteiga em vez 
de margarina) e especiarias.
Outros: medronho, batata doce de Aljezur, 
orégãos secos, bolo de tacho.

VIAGENS

Beja
Queijo de Serpa
O queijo de Serpa, no seu máximo esplendor, é 
absolutamente extraordinário e bate-se com o seu 
primo instalado mais a Norte, o Serra da Estrela. 
É também ele feito com leite cru de ovelha e 
também ele dificilmente se encontra, na sua 
máxima forma, longe das queijarias onde é feito. 
Na altura de escolher, o mais importante não será 
se tem ou não certificação de Denominação de 
Origem Protegida. Pergunte aos locais e procure 
os pequenos produtores com rebanho próprio, 
essa é uma das melhores garantias de que o leite 
não viajou de além-fronteiras.
Outros: queijadas de Serpa, vinho de Mértola, 
fumeiro.

Braga
Vinho verde tinto do lavrador
Os vinhos verdes tintos não têm gozado de 
particular fama. Parte disso resulta da fraca 
qualidade de muitas garrafas, mas também 
porque tem dominado uma política do gosto 
que exclui vinhos sem “complexidade”, seja 
lá o que isso for. Ora, para quem não tem 
complexos, um vinho tinto da região do Vinho 
Verde, feito essencialmente de uvas da casta 
Vinhão, é uma maravilha fresca (refresque-o, 
sim) que se bebe como um suminho, sobretudo 
se for bebido na típica malga. Um pouco por 
toda a região encontra pequenos lavradores que 
fazem produções de 500 litros ou menos e que 
engarrafam sem rótulo. Se puder provar antes, 
ou pelo menos cheirar, para afastar garrafas com 
defeitos mais evidentes (acidez volátil, aromas a 
verniz ou pior), tanto melhor.
Outros: fumeiro, broa, bacalhau seco, doçaria de 
Guimarães.

Bragança
Porco bísaro
Trás-os-Montes tem tantos tesouros que é difícil 
escolher só um. No distrito de Bragança, há a 
amêndoa de Moncorvo, a castanha da Terra Fria 
e azeites poderosos, claro. Mas estamos na terra 
do porco e, entre eles, do porco bísaro, raça celta 
que esteve à beira do extermínio mas tem vindo a 
ser recuperada. Não é fácil encontrar animais sem 
cruzamentos, mesmo entre pequenos produtores 
– alegadamente porque o consumidor acha o 
bísaro puro demasiado gordo –, mas é possível. 
Para quem acha que gordura suína é virtude e 
não defeito – como eu –, o bísaro é uma carne de 
excelência. Nunca esquecerei um presunto rústico 
de bísaro que comi num café algures na zona do 
Montesinho, há uns anos. Vinhais é a terra que 
mais tem promovido a raça, mas ela está por toda 
a região, sobretudo no Norte do distrito.
Outros: mel, carne de Mirandesa, alheira de 
Mirandela.

Castelo Branco
Queijos da Beira Baixa
Mais uma vez a escolha é difícil, mas estamos 
num distrito que apanha dos meus queijos 
favoritos. Já sabemos que as versões demasiado 
massificadas dos queijos da Beira Baixa, mesmo 
se certificadas, que encontramos nos grandes 
supermercados, nem sempre são as mais 
saborosas, pelo que o desafio é encontrar na 
região os produtores certos, que tenham leite 
próprio de animais saudáveis (ovelha e cabra) 
e, de preferência, que usem o coalho natural 
da região – nomeadamente, a flor do cardo – e 
não preparados industriais. De Idanha-a-Nova a 
Proença-a-Nova encontram-se verdadeiras jóias, 
incluindo um Castelo Branco picante sem os 
excessos salinos habituais.
Outros: azeite, broa de mel e a fruta da Cova da 
Beira, com destaque para cerejas, pêssegos e maçãs.
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Madeira
Rum agrícola da Madeira
A tradição de processar cana de açúcar vem 
do século XV e ainda perdura, por causa das 
excelentes condições edafoclimáticas. Ora, 
quando se reúne boa cana de açúcar, técnica 
ancestral e tempo, é só não inventar muito. 
E é isso que os madeirenses fazem com o seu 
rum agrícola, capaz de bater os congéneres 
caribenhos. Quase toda a produção fica na região, 
onde é empregue sobretudo na poncha, mas a 
qualidade deste destilado, atestada por vários 
prémios, justifica que ele seja apreciado por 
si. Procure os rótulos com a menção “Rum da 
Madeira” ou “Rum Agrícola da Madeira”. Uma 
das marcas comerciais de referência é a J. Faria e 
Filhos, Lda, proprietária da destilaria Engenhos 
do Norte, onde se faz a “Branca”, vencedora 
da medalha de ouro do International Spirits 
Challenge de 2016.
Outros: bolo de mel, poncha, inhame, anona, 
rebuçados de funcho.

VIAGENS

Guarda
Queijo da Serra da Estrela
Dificilmente se consegue um Serra da Estrela 
de topo se não formos à região, pelo que veja a 
viagem como uma oportunidade única. O meu 
Serra mais delicioso comi-o em Celorico da Beira, 
de um produtor pequeno. Quando lhe perguntei 
onde poderia comprar, ele respondeu-me: “Só 
me pode comprar a mim, pessoalmente. A minha 
produção é mínima e esgota rapidamente.” 
Esta é a regra, não a excepção. Procure queijos 
limpos no aroma e com a casca sem fissuras. Os 
melhores restaurantes da zona compram muitas 
vezes a particulares: informe-se junto deles ou de 
pessoas da terra. Lembre-se também que o queijo 
da Serra da Estrela é um produto sazonal, nem 
sempre está em plena forma. Por esta altura e 
até Novembro, Dezembro, talvez seja preferível 
escolher, em vez dos amanteigados, exemplares 
com pasta mais dura, já com alguns meses de 
cura.
Outros: chouriço de carne, morcela da Guarda.

Leiria
Pão-de-ló de Alfeizerão
Parece estranho, mas uma das coisas de que mais 
gosto no distrito de Leiria é um enchido, dos meus 
preferidos: morcela de arroz. Nos talhos fora da 
região de Leiria, começa a ser raro encontrá-la, 
porque a sua conservação é mais frágil do que 
a da sua irmã, a morcela de sangue sem arroz – 
que beneficia também de uma distribuição mais 
alargada. Se a trouxer embalada em vácuo, pode 
durar duas semanas no frio. Coza-a na panela, 
mantendo a água sem borbulhar furiosamente, 
ou asse-a e sirva-a de entrada. Ainda assim, a 
minha escolha para a região recairia num produto 
feito mais a sul, em Alfeizerão. É aí que vive o 
meu pão-de-ló favorito, cheio de ló e escasso em 
pão, um dos bolos mais decadentes do receituário 
tradicional. O meu produtor de eleição é a 
pastelaria O Castelo, no centro da vila. Fora isso, 
continuando para Lisboa, vale a pena dar uma 
saltada à maravilhosa Praça da Fruta de Caldas 
da Rainha, onde ainda se encontram hortícolas 
de lavrador, uma raridade num Oeste cheio de 
pomar super-intensivo e intensivo.
Outros: ginja de Alcobaça, doces conventuais, 
cavacas, fruta.

Portalegre
Pimentão do Carvalhal
Os espanhóis têm uma grande tradição a fazer 
paprikas, mas há no Alentejo uma família que 
manteve a tradição de produzir um pimentão 
de excelência. A marca Pimentão do Carvalhal 
(245 330 291, hamhugo@hotmail.com) foi 
fundada em 1930 e posteriormente vendida à 
família de Hugo Nascimento (não o chef), que 
tem prosseguido a tradição. O pimentão tem 
notas adocicadas, sendo feito à base de pimentos 
picantes seleccionados e desidratados em fornos 
tradicionais de lenha de produtores da região de 
Ponte de Sôr. Um dos clientes do Pimentão do 
Carvalhal é o restaurante Tombalobos, bastião 
da cozinha do Alto Alentejo. Ao leme está José 
Júlio Vintém, amante de comidas várias, das mais 
sofisticadas às mais rasteiras. Ora, não será fácil 
levar nem um nem outro de souvenir, até porque 
são ambos grandes, mas desde há uns meses que 
é possível transportar os seus petiscos para fora. 
Durante a pandemia, José Júlio Vintém decidiu 
começar a enfrascar fraca de escabeche, pezinhos 
de porco de coentrada e salada de pato, entre 
muitas outras comidas prontas a comer. O sucesso 
foi tal que decidiu manter a produção. Os frascos 
podem ser comprados online, mas os preços são 
ainda mais simpáticos se adquiridos no sítio de 
origem, ou seja, no Tombalobos de Portalegre. 
Com ou sem paprika.
Outros: chouriço mouro, lombo enguitado, paia 
de lombo de Estremoz, farinheira de Estremoz.

Lisboa
Pastel de nata
Bem sei que há pastéis de nata por todo o país, 
mas é aqui o seu berço e em nenhum outro 
distrito a concorrência é tão grande. A dificuldade 
pode ser escolher onde comprar, sendo que aos 
nomes mais implantados, como a maravilhosa 
fábrica dos Pastéis de Belém ou a mais recente 
Manteigaria, se juntam pequenas pastelarias de 
bairro que por vezes até a massa folhada fazem 
de raiz. Uma forma de escolher onde comprar é 
consultar os vencedores do concurso O Melhor 
Pastel de Nata voltou a realizar-se este ano, no 

âmbito do Congresso dos Cozinheiros, e atribuiu 
o prémio a uma pastelaria da Damaia, em Lisboa. 
De nove finalistas, a que se somaram os três 
primeiros classificados de 2019 (em 2020 não 
houve concurso), o júri (liderado pelo gastrónomo 
Virgílio Nogueiro Gomes) elegeu a Padaria da Né 
e votou em segundo lugar a Pastelaria Aloma.
Outros: marmelada branca de Odivelas, 
queijadas de Sintra.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 p

iq
se

ls
.c

om



76 77EGGAS EGGAS

Vila Real
Alheiras de Montalegre
São tantas as coisas boas deste distrito que 
fica difícil escolher. Do azeite à batata, do 
folar à carne de Maronesa, do mel à castanha, 
do chouriço de abóbora à vitela Barrosã, a 
dificuldade é arranjar espaço na bagageira para 
trazer tudo. A minha escolha, contudo, recairia 
nas alheiras. Por isto: não se comem alheiras 
como as daqui em mais lado nenhum. Do 
mundo. E esqueçam as Mirandela comerciais. 
As fábricas com selos de Mirandela, incluindo os 
de Mirandela D.O.P., deram cabo da reputação 
das alheiras. Hoje, as alheiras de supermercado 
são quase todas massudas e insípidas. Alheiras a 
sério, com carnes de capoeira, de porco e do que 
houver (vitela inclusive), bem curadas no frio de 
caves inóspitas, encontramo-las sobretudo nas 
casas das pessoas que vivem do porco, sobretudo 
nas casas dos transmontanos. Sou fã, em 
particular, das alheiras da zona de Montalegre, 
onde vários produtores artesanais as penduram 
todos os Invernos. A maioria desaparece por 
altura da Feira do Fumeiro de Montalegre, mas 
há quem as congele. Sorte a nossa.
Outros: azeitona negrinha do Freixo, castanha, 
batata Kennebec, fumeiro.

VIAGENS

Porto
Capão de Freamunde
Só os cozinheiros mais obstinados conseguirão 
comprar um capão de Freamunde fora da região 
de origem, delimitada pela I.G.P. (Indicação 
Geográfica Protegida). Por isso, o melhor mesmo 
é encomendar e, de viagem, passar a apanhar 
a ave num dos produtores da região. A maioria 
deles abate e entrega já desmanchado. São bichos 
de grande porte, castrados passados três a quatro 
meses depois de nascerem, de raças portuguesas, 
e que devem andar ao ar livre durante o dia e ter 
uma alimentação com pelo menos 80 por cento 
de milho amarelo ou branco, outros cereais, 
vegetação espontânea e couve galega. O rei 
dos capões é Alfredo Meireles (91 271 4390), 
com capoeira em Lousada. Já ganhou por três 
vezes o Concurso de Melhor Capão Vivo, mas 
pode encontrar outros produtores na página do 
Facebook da Associação de Criadores de Capão 
de Freamunde, entre eles a vencedora do último 
concurso de 2020, Manuela Queirós (91 818 
9209).
Outros: broa de Avintes, conservas de pescado, 
enchidos do talho do Leandro.

Santarém
Melão Manuel António
Há mais de 60 anos, um regente agrícola de Alpiarça e funcionário da Junta viu um magnífico campo 
de melões na Amareleja, no Alentejo, e pediu para ficar com algumas sementes. Levou-as para a sua 
terra de origem e forneceu-as ao seu amigo Manuel António, homem experimentado na agricultura. 
Manuel António plantou-as nas suas terras em Alpiarça na década de 1970 e apareceram todo o tipo 
de cucurbitáceas, de abóboras a curgetes, com alguns melões pelo meio. Em vez de baixar os braços, 
Manuel foi seleccionando os melhores exemplares, frutos arredondados e de casca encortiçada. Hoje, 
não será fácil encontrá-los, tal foi a hegemonia dos melões branquinhos inventados nos laboratórios de 
melhoramento de sementes a partir dos anos 1980, mas persiste em Alpiarça um grupo de indefectíveis 
que os põe no mercado, muitas vezes com o nome genérico de melão de Almeirim, designação, 
contudo, onde cabem outras variedades. Escolha apenas os maduros ou poderá ter uma desilusão.
Outros: sal de Rio Maior, azeite de Galega, pão da Ramalhosa.

Viana do Castelo
Bolos e mais bolos
As pastelarias de Viana do Castelo, e do Alto 
Minho em geral, são um campeonato à parte. 
Numa altura em que a indústria dos pozinhos 
instantâneos enche as pastelarias do país de creme 
de pasteleiro manhoso, resistem nesta região 
exemplos de pessoas que ainda tratam a doçaria 
como artesanato. Em Viana, já sabemos que as 
bolas de Berlim da pastelaria de Manuel Natário 
são obrigatórias, tal como a torta de Viana, mas 
eu sou do clube dos sidónios, pelo sabor e pela 
história. Sidónio vem de Sidónio Pais, o fugaz 
Presidente da República assassinado em 1918, 
nascido em Caminha. Dizem os minhotos que 
o bolo toma a forma do seu caixão, ainda que 
adocicado por massa folhada, ovos, amêndoa e 
muito açúcar, naturalmente.
Outros: meias-luas de Viana, doces de gema, 
fumeiro de Ponte de Lima, feijão tarrestre.

Viseu
Pastéis de Vouzela
Na impossibilidade de trazer um tupperware de vitela à Lafões, ou um pedaço de vaca Arouquesa, aposte 
neste docinho. Sendo primo do pastel de Tentúgal, há quem diga que estes são mais autênticos, porque a 
produção é mais curta e permanece nas mãos de apenas quatro famílias da vila de Vouzela. Se procurar 
na internet, não vai encontrar a receita, apenas uma referência genérica no site dos Produtos Tradicionais 
Portugueses. Mas já sabe que pode contar com um concentrado de gemas no recheio, devidamente 
envolvido por folhas quase transparentes de massa folhada, “tendida e seca numa tela especial, onde reside 
o segredo”. Caso prefira um souvenir salgado, numa pequena mercearia/talho junto à igreja de Penalva 
do Castelo, vendem-se umas morcelas artesanais extraordinárias, feitas na casa.
Outros: morcela de Penalva do Castelo, carne Arouquesa, chouriça de vinho, vinhos do Dão, broa de 
Val de Vinos. 

Setúbal
Frutas do Mercado do Livramento
Eis outro distrito cheio de coisas boas e 
surpreendentes. A minha sugestão é que vão 
ao Mercado do Livramento, em Setúbal, e aí 
se abasteçam dos vossos souvenirs. Há peixes 
extraordinários, também, claro, mas eu nunca 
deixo de visitar a banca de hortícolas na fila 
encostada à direita, no sentido de quem entra no 
mercado, onde se alinham pequenos produtores 
que só vendem o que plantam. Foi aí que 
comprei uns pêssegos magníficos, com um bico 
característico, mas também maçãs sumarentas, 
nozes saborosíssimas, malaguetas raras. Por falar 
em malaguetas, no Verão é obrigatória a visita 
à banca de Alice Tavares, que vende plantas de 
variedades de malaguetas difíceis de encontrar em 
Portugal, como as pimentas biquinho do Brasil, 
que ela própria produz. Se quiser já o produto 
acabado, traga também os seus molhos de piripíri, 
nomeadamente os feitos com os seus habaneros.
Outros: ostras do Sado, cabeça de xara da 
Aldeia do Cano, queijo de Azeitão, maçã 
riscadinha de Palmela.
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Ricardo Dias Felner

Entrevista a Mateus Nicolau de Almeida

“É muito 
perigoso falar 
de bons e maus”
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“Só fazia freakalhada. Este quadro, por 
exemplo, é gigante”, indica, apontando 
para uma pintura representativa das 
várias fases da produção do vinho. “Isto é a 
fermentação, olha aqui as leveduras. Aqui 
está a remontagem.” Mateus explica que o 
álbum é uma edição da família, com base 
nas fotografias dos quadros. “Não era um 
bom pintor, era só para a risota”, sublinha, 
voltando à imagem. “Aqui está a mostrar 
como se passa o vinho a limpo. Aqui, a tirar 
as borras. Depois, isto são colagens: com 
gema de ovo, bentonite; em Gaia, chama-se 
conserto: consertar os vinhos. Mais à frente 
a pasteurização, na altura havia muito, 
depois a filtração e o engarrafamento. Está 
cá o processo todo.] 

Vem de uma família aristocrata?
Não, burguesa. Aristocrata do lado da minha 
mãe, que também está ligada ao vinho. A Foz 
é alta burguesia. Mas o meu avô era fora do 
esquema.

Que idade tinha quando ele morreu?
Morreu em 1998, tinha 20 anos.
Eram próximos?
Somos 20 primos, netos dele. E isto numa 
sociedade em que os pequenos não existiam. 
Éramos as baratas. Mas eles eram muito 
brincalhões. Em casa dos meus avós, havia festas 
atrás de festas, coisas loucas, faziam disfarces. 
Nós não podíamos ir a muitas coisas. Éramos 
escumalha. Mas quando íamos, nos jantares, por 
exemplo, tínhamos de levar gravata e blazer para 
a mesa.

Os miúdos já bebiam vinho?
Sim, sim. Mas bebíamos JP. Quando eu tinha 15, 
16 anos, achávamos o Barca-Velha uma porcaria, 
era horrível. Tinha madeira, não era um vinho 
para crianças. E o meu avô punha aquilo na 
lareira. O que era bom era o Constantino, do 
Dão, que era da Ferreira. Ele também fazia esses 
vinhos e eram óptimos, foram um marco. 

Ligam sempre o meu avô ao 
Barca-Velha, mas ele fez muito 
mais. Todos os Vintage de Ferreira 
do século XX, dos primeiros 50 
anos, todos os da Constantino, fez 
Bairrada. 
A Ferreira era enorme.

Lembra-se de falar com ele sobre vinhos?
Nem pensar. Nem com o meu pai. O meu pai 
conta que a primeira vez que fez um vinho seco, 
em Vale Pradinhos, – a Ramos Pinto não fazia 
vinho seco, isso era para beber nas cantinas ou 
para destilar –, na primeira vindima mostrou 
ao meu avô e perguntou-lhe: “O que achas 
disto?” Ele cheirou – não provava, só cheirava, 
chamavam-lhe O Cheirista – e virou-se para o 
David, que era o ajudante de provas, e atirou: 
“Ó David, tira-me esta merda daqui.” O meu 
pai ficou com uma depressão. Isto para dizer 
que nasci no meio do vinho mas não se falava de 
vinho. Não se falava. Era trabalho. Nem o meu 
pai nunca me explicou nada. E quando comecei 
a fazer vinho, tal como o meu irmão, ele não 
explicava nada. Não se falava sobre o assunto, era 
algo secundário.

Um dos vinhos do seu portfólio de que mais 
gosta chama-se Eremitas – e não será por 
acaso. Mateus vive a cinco minutos da Vila 
de Foz Côa, mas “longe de tudo”. Para ir a 
um supermercado “decente” tem de andar 
uma hora de carro, até à Guarda.
“Isto é o deserto”, há-de dizer, referindo-se 
não tanto à geologia quanto a uma sensação 
psicológica e a uma meteorologia. No dia em 
que o visitei, o termómetro pouco passava 
dos 30 ºC, mas frequentemente chega aos 
40 ºC. Na sua quinta, onde tem vinha e casa, 
acompanham-no os filhos e a mulher, a 
enóloga basca Teresa Ameztoy, que conheceu 
quando estudou em França (“muito melhor 
aluna do que eu”). 
O sítio mais fresco é a adega, que construiu 
com o amigo e arquitecto Pedro Jervell, do 
ateliê Skrei – um buraco escavado na terra, 
como se fosse uma gruta dos neandertais 
que habitaram a região há 70 mil anos. É 
aqui que Mateus, 44 anos de idade, guarda 
parte do seu portefólio, em que entram 
os Transdouro Express, os Curral Teles e 
os Eremitas, estes feitos da casta branca 
Rabigato, a menina dos seus olhos.
Em todo o caso, enquanto me guia por 
entre cubas de cimento e inox, percebe-se 
que o que o emociona são as pequenas 
experiências que vai mantendo em pequenos 
vasilhames de vários feitios, como uma 
pedra de granito esventrada, onde quer 
começar a guardar certas colheitas.
Este impulso vanguardista tem uma 
genética de há pelo menos cinco gerações. 
Neto de Fernando Nicolau de Almeida, 
o visionário do Barca-Velha; filho de 
João Nicolau de Almeida, criador do 
Duas Quintas e das polémicas vinhas 
verticais, Mateus gosta de procurar novas 
soluções, tendo sempre presente as várias 
possibilidades do Douro, dos seus solos 
e do seu clima. 

Nunca lhe passou pela cabeça fazer uma 
coisa diferente do que fazia toda a sua 
família?
Mas podemos fazer coisas diferentes, trabalhando 
no vinho. O meu avô fez coisas completamente 
diferentes do que tinha feito o pai dele. E o meu pai 
fez diferente do que fez o meu avô. De resto, hoje 
em dia uma pessoa acha o Barca-Velha altamente, 
mas na altura aquilo foi uma irreverência, era algo 
novo. A Ferreira era bastante tradicional. O Barca-
-Velha só aconteceu porque o meu avô era muito 
obstinado e levou a cabo um grande trabalho de 
investigação.

Quais são as imagens que guarda do seu 
avô Fernando?
Lá no Porto, na Foz, em casa deles. O meu avô 
tinha um castelo para afugentar os inimigos. 
Era alguém com várias personalidades, várias 
paixões. Era o vinho, mas também o desporto, 
por exemplo. Foi campeão nacional de ténis e de 
golfe. Era um desportista a sério, como já era o 
pai dele. O meu bisavô fundou o Lawn Tennis 
Club da Foz.
Mas o meu avô também se dedicava muito à 
pintura. Vou mostrar-te uma coisa.

[Neste momento, Mateus levanta-se do sofá 
onde decorre a entrevista e vai buscar um 
livro. Senta-se e abre-o. 

É um álbum de pinturas de 
Fernando Nicolau de Almeida, 
muitas delas alusivas ao vinho. 
Detém-se em particular num 
desses quadros, que mostra todo o 
processo de vinificação através de 
desenhos alegóricos e oníricos. 
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O que aprendeu de mais 
importante com ele?
Saber o que estamos a fazer. 
Podemos criar as filosofias todas 
que quisermos, mas temos de saber 
o que estamos a fazer e porque é 
que estamos a fazer. Quando saí 
de lá e quis fazer os meus vinhos 
foi para desconstruir tudo o que 
aprendera. Não queria fazer o 
mesmo. O que aprendera em 
Bordéus fazia sentido lá. O meu 
trabalho, depois, foi perceber o que 
teria de fazer aqui, no Douro. Mas 
com o mesmo método: saber o que 
estamos a fazer.

O que teria feito se não tivesse entrado nos 
vinhos?
Não sei. O problema é que como não sabia, parei 
no vinho. Tentei arquitectura paisagista, tentei 
fotografia…

Acabou por ir para Bordéus? Como é que 
isso aconteceu?
Naquela altura, nem sequer se sabia bem o que 
era um enólogo. Eu queria era sair de Portugal, 
estava farto daquele ambiente circular da Foz. 
Nos anos 1990, o Porto não tinha grande vida e 
queria descobrir algo fora dali. Fui para Bordéus 
fazer uma vindima. Tinha-me inscrito em 
enologia na UTAD, mas não entrei, apesar de a 
média ser negativa. Estava-me a borrifar. Depois, 
em França, o meu pai arranjou-me contactos. 
E quando acabei a vindima, telefonei para casa 
a dizer que ficava por lá. Acabei por ficar lá a 
estudar em Bordéus com um amigo do meu pai, 
que era um barra e achava que eu também era. 
Passados dois anos descobriram que eu não era 
um barra e mandaram-me passear.

Quando assentou no Douro Superior, 
então? 
Em 2003. O meu pai já tinha a quinta aqui. 
Depois, através do meu pai conheci outros sócios 
que haveriam de entrar na Muxagata [onde 
entretanto já não tem qualquer participação].

Quando foi que fez o seu primeiro vinho? 
Foi em 2003.

Estava bom?
Não estava mal, mas… A pessoa que eu era em 
2003 não é a que sou agora. E 2003 foi o ano 
da canícula. Muito calor. Ardeu tudo. Todas as 
fermentações pararam. Dizem que foi parecido 
com 1820, quando se estabeleceu que o vinho 
do Porto haveria de ser como é, com a adição 
de aguardente no vinho antes de seguir para 
embarque. É preciso lembrar que em 1820 não 
havia o costume do sulfuroso, ainda. O sulfuroso 
foi mais tarde inventado pelos franceses, que 
acabaram depois por espalhá-lo em Portugal. 
Há, aliás, um relatório no final do século XIX, 
em que alguém faz uma rota para ver o estado da 
viticultura, e em que se diz: “Em alguns sítios, já 
estão a usar sulfuroso. É preciso ter atenção para 
não afrancesar demasiado os vinhos.”

Mas continuou por lá, certo?
Entretanto, encontrei um grande mestre, o Denis 
Dubourdieu. Não há um vinho branco no mundo 
que não tenha a influência dele. Ele revolucionou 
os brancos nos anos 1980. Era alguém que fazia 
várias experiências em laboratório. Aquilo em 
Bordéus era tão longe do que se fazia aqui. 
Tinham vários laboratórios, estavam sempre a 
estudar. Dedicavam-se a investigações seríssimas. 
Cá, era zero. O meu irmão estudou na UTAD e eu 
de vez em quando perguntava-lhe: “O que estás a 
estudar aí?” Ele ainda estava na Idade da Pedra.

E o que fez com o Dubourdieu? 
Ele convidou-me para trabalhar nos châteaux 
dele. Era um mestre, um gajo insuportável, lixado 
como o aço. Morreu há pouco tempo [morreu em 
2016, com 67 anos].

Isso é ciência?
Não sei bem se é só ciência. Não é só a molécula.

De Bordéus voltou logo para aqui?
Não, não. Houve várias peripécias pelo meio. 
Estive na Califórnia, Chile, Espanha, Argentina. 
Em vários sítios de França, porque o Dubourdieu 
fazia consultorias em vários sítios.

De qual desses países gostou mais?
França, claro. Podemos dar 30 mil voltas às 
coisas, mas quem sabe de vinhos são eles. Itália 
tem coisas bestiais, Espanha também, Alemanha 
e Áustria, idem. Espanha vai até à Rioja e não 
mais. Tens o vinho do Porto. E depois o Novo 
Mundo é engraçado, mas…

A Austrália veio mudar o paradigma?
Austrália e EUA trouxeram coisas 
interessantíssimas ao vinho e abriram os mercados. 
Aliás, a Austrália tramou-nos. Até finais de 1940, 
Portugal era o primeiro exportador de vinho para 
Inglaterra. Imagina que isso acontecia ainda, 
agora! Estávamos todos ricos. A Austrália deu um 
forte empurrão para que essa queda acontecesse, 
depois da Segunda Guerra Mundial.
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“Para ser um bom 
sommelier 

é preciso uma 
inteligência social

Entrevista a William Wouters

Ricardo Dias FelnerVINHO

Usava mais sulfuroso em 2003 do que 
agora?
Sim, muito mais. Foi diminuindo. Mas, atenção. 
Acho que não se pode chegar a um sítio e dizer: 
“Vou fazer vinho num bidão e depois aquilo 
azeda e é porreiro.” Não. Eu sei o que é fazer 
vinho. É preciso estudar como se pode fazer de 
certa forma ou de outra.

Nunca teve um azar, daqueles de ficar sem 
uma colheita inteira? 
Milhares de azares. Mas ficar sem uma colheita 
inteira, não. Felizmente. Eu vivo disto. E quando 
começam os vinhos a azedar, meu amigo...

O que acontece? 
Vem a química toda. Não na vinha, que já não é 
possível fazer nada aí. Mas na adega: aumenta-se 
sulfuroso, tartárico... Tudo dentro dos limites 
definidos na lei da produção biológica na União 
Europeia, atenção.

O seu vinho é todo certificado biológico?
Nem todo. Nos meus vinhos do Trans Douro 
Express e outros, eu tenho de ir buscar uvas a 
todo o Douro. Tenho de comprar uvas e ninguém 
tem produção biológica. Nem no Douro, nem no 

resto do país. Há muito pouca produção biológica 
em Portugal, é vergonhoso. Portugal é uma risota. 
Durante 10 anos fui o único produtor biológico 
de todo o Douro Superior. É grave. E de resto 
a certificação nem me interessa muito. Só em 
algumas partes, porque dá mais ajuda financeira.

O seu pai apoiou-o na opção pela produção 
biológica? 
No início foi ao tecto. “Estás a fazer o quê?” Vem 
de uma geração que mecanizou o Douro. O 
Douro era medieval. Mas hoje em dia é pior do 
que eu, no sentido de ser a favor do biológico.

O que terá mudado na cabeça dele?
Simplesmente começou a trabalhar numa época 
em que o que era necessário era a mecanização. 
É muito perigoso falar de bons e maus. Tem é de se 
perceber as realidades. Uma era a que existia há 40 
anos, outra a que existe hoje. Os objectivos eram 
diferentes. Somos todos adultos, não há o mau e 
o bom. Todos querem o bom. O meu pai, com a 
minha idade, fazia o oposto do que eu faço. Mas 
com a mesma intenção de melhorar as coisas. 

muito alta
”
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Até onde deve ir a explicação de um 
sommelier sobre o vinho que está a 
servir? Quando é que ele deixa de ser um 
especialista, útil ao cliente, e passa a ser 
um enochato? Onde está a fronteira?
Excelente pergunta. Um sommelier tem que ter as 
competências diplomáticas para sentir até que nível 
o cliente quer ter o seu apoio, em função do menu 
que pediu. Um sommelier está constantemente 
em contacto com o cliente e deve ter a capacidade 
de perceber as suas necessidades naquele 
momento, naquela hora, naquela ocasião. Ser um 
bom sommelier é muito mais do que conhecer 
as legislações vínicas, denominações, castas, 
vinificações, viticultura. É deixar o cliente satisfeito. 
Momentos especiais exigem vinhos especiais (não 
é necessário os mais caros ou os rótulos mais 
conhecidos). Tudo depende, é preciso ouvir bem 
o cliente e respeitar a sua decisão. Podemos tentar 
orientá-lo para melhorar a experiência geral da 
refeição, mas é o cliente que decide o que quer e 
quanto quer gastar.

Há muito a imagem do sommelier como 
alguém muito hirto e formal. Esta imagem 
está a mudar? Veremos mais sommeliers 
de t-shirt? 
Estamos no século XXI. Hoje, tudo depende 
de como o sommelier exerce sua profissão. 
Se for a um wine bar hipster em Antuérpia, 
Berlim, São Francisco, Nova Iorque, Tóquio, 
Melbourne, Lisboa, pode facilmente ver um 
sommelier de ténis, sem problemas. Existem 
muitos restaurantes com estrelas Michelin no 
Norte da Europa e nos Estados Unidos onde há 
sommeliers com roupas da moda. Tudo depende 
do conceito do restaurante. Se for para a Ásia, 
poderá ser atendido por grandes profissionais 
nas tradicionais roupas locais. Nos lugares 
clássicos, ele pode estar de smoking. Agora, isso 
não muda o perfil geral do sommelier, o trabalho 
é o mesmo. Na verdade, voltamos à primeira 
pergunta. Para ser um bom sommelier é preciso 
uma inteligência social muito alta.

Qual foi a performance de um sommelier 
que mais o impressionou até hoje?
O trabalho de cada sommelier é diferente em O trabalho de cada sommelier é diferente em 
cada restaurante, hotel, wine bar, loja, internet. cada restaurante, hotel, wine bar, loja, internet. 
Acho que a capacidade de se adaptar a diferentes Acho que a capacidade de se adaptar a diferentes 
situações de trabalho é importante, assim como situações de trabalho é importante, assim como 
a inteligência social e a capacidade de abordar a inteligência social e a capacidade de abordar 
o cliente em diferentes línguas e compreender o cliente em diferentes línguas e compreender 
diferentes culturas. Um sommelier é um diferentes culturas. Um sommelier é um 
verdadeiro verdadeiro marchand de bonheurmarchand de bonheur..

Cada região do mundo tem uma forma 
diferente de servir o vinho? Os japoneses 
têm um protocolo diferente dos norte-
-americanos? Os brasileiros dos italianos 
e dos franceses? Ou há um código idêntico? 
Curiosamente, na Association de la Sommellerie Curiosamente, na Association de la Sommellerie 
Internationale acabámos de lançar as directrizes Internationale acabámos de lançar as directrizes 
internacionais para ajudar os nossos membros em internacionais para ajudar os nossos membros em 
todo o mundo.todo o mundo.

Fala-se muito de comida Michelin, mas 
pouco de bebida Michelin. De que forma 
o guia francês tem influenciado o trabalho 
dos sommeliers? 
Desde a sua parceria com a Robert Parker Wine 
Advocate, a Michelin não se concentra apenas na 
comida, mas também na qualidade e no serviço 
das bebidas. Daí o trabalho do sommelier. Nós, 
como sommeliers, só podemos aplaudir isso como 
um reconhecimento ainda mais global da nossa 
profissão.

No passado, havia a ideia de que um 
restaurante para ter duas ou três estrelas 
Michelin teria de ter os clássicos vinhos 
franceses de prestígio. Ainda é assim? O 
que aconselharia a um restaurante que 
quisesse vencer no guia Michelin? 
Isso é um conto de fadas. As estrelas Michelin são 
propriedade da Michelin. Se um restaurante tem 
a intenção de trabalhar para alcançar uma estrela 
Michelin – ou duas ou mesmo três – tem de 
estar atento a isso. Um restaurante mencionado 
na Michelin pode mostrar o trabalho que fez ao 
longo dos anos e solicitar um encontro com a 
Michelin. Nessa altura, deve esclarecer quais são 
as suas intenções.

Um sommelier pode ter um contributo 
decisivo na facturação de um restaurante?
Sim. Um sommelier também deve ser um 
economista. Um bom sommelier melhora a 
experiência de jantar para o cliente e para o 
proprietário do restaurante, aumentando o lucro 
no final do ano. Quem diz restaurante, diz wine 
bar, loja. Um sommelier não é um luxo, mas uma 
necessidade.

VINHO

no primeiro andar da casa que partilha 
com a produtora bairradina Filipa Pato e 
os seus dois filhos. Dali, vêem-se algumas 
das vinhas que originam os Post Quer...s, 
uma das garrafas da Pato Wouters, projecto 
que marca a aliança entre o sommellier e 
Filipa Pato na produção de "vinhos sem 
maquilhagem".
A sua vida profissional está contudo mais 
ligada à sommellerie. Era isso que o 
ocupava em Antuérpia, onde nasceu e deteve 
um dos restaurantes mais concorridos da 
cidade, e que o ocupa agora, sobretudo desde 
o final do ano passado, quando foi eleito 
presidente da Association de la Sommellerie 
Internationale (ASI).
Ajuda que William venha de uma família 
de restauradores, já de várias gerações. O 
que também explica que a sua experiência 
como chef da selecção de futebol da Bélgica 
que participou no Mundial do Brasil, em 
2014, tenha sido encarada com naturalidade. 
Poliglota, diz que Portugal é dos países 
mais interessantes para produzir e beber 
vinho, mas também para cozinhar. “Os 
vossos produtos têm todos muito sabor”, 
concretiza. Só é preciso saber servi-los.

O homem que preside à 
associação que representa 
os sommeliers em todo o 
mundo vive na Bairrada. 
William Wouters, belga, é um 
apaixonado por vinhos, mas 
também por comida. Passa os 
dias de volta do fogão, numa 
cozinha/escritório 
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Já lhe aconteceu deixar passar o defeito da 
chamada rolha. Como se lida com isso? 
Regra número um: o cliente tem sempre razão. 
Quando acontece, muda-se de garrafa, de 
preferência propondo outro vinho (inteligência 
social), talvez até um pouco mais barato do que o 
anterior. A ideia é que o cliente volte.

E, como cliente, alguma vez esteve na 
situação de identificar o problema rolha e o 
sommelier discordar consigo? Como se gere 
uma situação em que sommelier e cliente 
discordam quanto à rolha?
Como não quero atrapalhar o ambiente à mesa, 
tentaria ser muito discreto e escolher outro vinho. 
Não gostaria que os outros convidados se sentissem 
desconfortáveis por causa disso, durante o resto do 
jantar.

Tenho amigos que insistem que vinho tinto 
a 25ºC, e até mais quente, sabe bem. Sempre 
ouvi dizer que a temperatura mais alta faz 
realçar as notas do vinho. Se as notas forem 
boas, porque é que isso é mau? 
Sabor e cor não estão em discussão, é deixar 
passar. A cultura da mesa não é uma ciência. Se 
quer beber o vinho quente, a decisão é sua, não 
há problema para mim. A título pessoal, prefiro os 
meus vinhos refrigerados, mas não congelados.

Li que organizou o Campeonato do Mundo 
de Sommeliers. Como é que se elege um 
sommelier campeão do mundo?
Desde logo, temos de ser claros: é uma 
competição, não uma eleição. São duas coisas 
totalmente diferentes. Os sommeliers que 
participam neste tipo de competição são um 
pouco como os atletas que se preparam para 
os Jogos Olímpicos. Treinam durante anos 
para atingir o nível necessário para participar 
na competição. A maioria deles trabalha com 
uma equipa que ajuda nesse treino. Existem 
competições nacionais, competições continentais 
e o objectivo final é chegar à fase ASI Best 
Sommelier of  the World. Aqui os melhores dos 
melhores competem entre si durante mais de 
quatro dias, até chegarem à final. Em Antuérpia, 
na última edição, tivemos 63 candidatos. 
Dezanove chegaram às semifinais e três à final.
Quanto às provas, são muito versáteis: 
conhecimento teórico sobre bebidas de todo o 
mundo, história, geografia, viticultura, vinificação, 
marketing, técnicas de servir, habilidade de 
vendas, movimentação de stock e domínio da 
lingua (numa das três línguas oficiais reconhecidas 
pela ASI: francês, inglês ou espanhol).

Qual foi a sua primeira medida 
como presidente da Association de la 
Sommellerie Internationale?
Tal como está no programa, estamos a orientar 
a ASI para a educação e não apenas para 
a competição. O nosso primeiro bootcamp 
internacional acontecerá em Setembro deste ano 
em Varsóvia, Polónia. No próximo ano será na 
Ásia e dentro de dois anos nas Américas. A ideia 
é alternar de continente e dar à nova geração 
(leia-se sommeliers jovens e motivados) uma 
plataforma para se encontrarem e treinarem 
juntos sob a égide da ASI. Palestrantes de renome 
internacional e os nossos campeões e titulares de 
diplomas de ouro da ASI estarão encarregados 
de dar as masterclasses. As coisas já começaram a 
mexer e a resposta dos nossos parceiros do sector 
tem sido extremamente positiva.

E como é que um sommelier se torna chefe 
da selecção de futebol belga? 
Numa outra vida, estudei numa escola de 
catering na Bélgica e trabalhei em restaurantes 
com estrelas Michelin na cozinha. Só mais tarde 
mudei para o serviço. Nascido numa família de 
restaurateurs já na quinta geração, em Antuérpia, 
Bélgica, fui criado bilingue (francês, flamengo) 
e aprendi outras línguas com facilidade. Falo 
francês, flamengo, inglês e português fluentemente 
– e italiano e alemão a nível profissional. Aprendi 
o meu português por causa da minha relação 
com a Filipa [Pato], que começou em 2006. 
Tudo isso me ajudou neste sector, em que a 
comunicação é super-importante. Quando vendi 
o meu restaurante e wine bar em 2014 [Pazzo, em 
Antuérpia], porque ia mudar-me para Portugal, 
fui contactado pela Federação Belga de Futebol 
a perguntar se tinha interesse em juntar-me a 
eles. Eles procuravam o perfil de um empresário 
independente com formação em catering e bons 
produtos, que entendesse a cultura brasileira e 
falasse o idioma. Isso acabou por ser muito útil 
no Campeonato do Mundo do Brasil de 2014. 
À excepção das selecções portuguesa, brasileira 
e alemã, a Bélgica foi uma das poucas equipas 
que não teve problemas com a alimentação. 
Comprámos tudo localmente e mais uma vez 
ficou provado como é importante ter uma boa 
inteligência social.

É verdade que os jogadores de futebol 
devem comer muita pasta? Fazia-lhes 
pasta? Da fresca ou da seca?
Eles fazem uma alimentação muito diversificada. 
A massa é um dos produtos que comem, mas não 
só. E pode ser seca ou fresca. Não importa, desde 
que seja bem preparada.

Qual era o prato que fazia mais sucesso 
entre os jogadores?
Panquecas antes do jogo. Dava-lhes um boost de 
energia (açúcar) e de boa saúde mental.

VINHO

Qual é o seu prato tradicional belga 
favorito? E português?
O meu prato belga preferido são croquetes de 
camarão, feitos com um camarão típico do Mar 
do Norte, o camarão cinzento. O meu prato 
favorito em Portugal são sardinhas grelhadas.
Sei que cozinha também no restaurante privado 
que tem com a sua mulher, Filipa Pato – e muito 
bem, ao que dizem. Tem um prato de autor do 
qual se sinta particularmente orgulhoso?
Menos é mais e, por isso, escolheria o gaspacho 
de tomate com morango e manjericão. Fica 
muito bom com um vinho Baga fermentado e 
envelhecido em ânforas. É preciso que se saiba 
que, para um chef, cozinhar em Portugal é um 
luxo. Os vegetais, frutas e ervas têm um sabor 
excelente.

Gosta mais de cozinhar, de fazer vinho ou 
de servir vinho? 
Gosto de tudo o que tem a ver com la culture de 
la table. Convívio, vinho, cerveja, boa comida e 
boa companhia. E de vez em quando também 
desfruto de um bom charuto.

Que problema encontra mais vezes 
no serviço de vinhos, em restaurantes 
portugueses? 
A temperatura de serviço do vinho: ou muito fria 
ou muito quente.

Para além de sommelier, William cozinha como um profissional, mas nos pairings pensa primeiro no vinho.
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VINHO
Quanto custa um bom copo? Até que ponto 
isso é compatível com a existência de 
crianças à mesa?
Novamente, tudo depende do orçamento. Pode-se 
encontrar um copo aceitável por dois euros, mas 
também se pode gastar 30 euros. Se houvesse 
filhos à mesa, eu escolheria o estilo Fiat.

Há restaurantes com pretensões que usam 
uns copos balões muito grandes, para 
servir tintos, de forma indiscriminada. 
Parece que se quer transmitir a ideia de 
que quanto mais bojudo e largo o copo, 
melhor o vinho. Isto faz sentido?
Isso tem a ver também com a experiência 
gastronómica. Se for a um hotel palácio, não 
espera que o vinho seja servido numa taça de dois 
euros. Por outro lado, se for ao seu bistrô local isso 
é mais do que aceitável.

Qual foi a ligação entre comida e vinho que 
mais o emocionou? 
Foram muitas. Já estou a dobrar a esquina para 
a segunda parte da minha vida. Tive muita sorte 
de ser capaz de provar muitas coisas e construir 
um grande banco de dados de experiências de 
degustação.

Que vinho vai, afinal, mesmo bem com 
sardinhas assadas? E, já agora, com 
bacalhau cozido?
As sardinhas ficam maravilhosas com um crocante 
Arinto de Bucelas ou um simpático Loureiro da 
região do Vinho Verde ou um mineral Bical/
Cercial da Bairrada. Aliás, todos os vinhos com 
uma acidez picante e um carácter mineral, para 
cortar a gordura das sardinhas. Bacalhau cozido, 
se fresco, pode ir com brancos mais elaborados 
e cremosos à base de Viosinho e Rabigato do 
Douro, um simpático Encruzado do Dão, um 
mineral profundo Bical da Bairrada ou ainda 
um fumado Terrantez dos Açores. E porque não 
um grande Alvarinho da região do Vinho Verde 
ou um branco de Trás-os-Montes com algumas 
das suas típicas castas brancas (Bastardo Branco, 
Poilta, Formosa, Malvasia). Portugal, hoje, tem 
uma das cenas de vinho mais interessantes do 
mundo. Está finalmente a abraçar o seu enorme 
património vitícola e as suas uvas autóctones. 
Estamos a viver tempos emocionantes.

Sempre se achou que o vinho tinto pode 
e até deve estar abaixo dos 18 ºC, ou essa 
ideia generalizou-se entre os experts 
sobretudo nos últimos 20 anos?
Vem da Idade Média, quando nos castelos a 
temperatura era entre 16 e 18 graus (e nas caves, 
abaixo de oito graus). Quando as pessoas falam 
em temperatura ambiente, é isso que querem 
dizer. De qualquer forma, se queremos um vinho 
de alta qualidade e estamos dispostos a pagar 
um certo preço por ele, é melhor aproveitá-lo 
da melhor maneira possível. Isso significa copos 
decentes e vinhos arejados – decantados, se 
necessário – e na temperatura certa. Eu nunca 
sugeriria beber um vinho mais quente do que 18 
graus. No momento em que servimos um vinho 
vindo da adega ou do Eurocave, a 18 graus, temos 
de perceber que ele imediatamente vai subir 
dois graus. Servir o vinho a uma temperatura 
mais elevada implica que o álcool irá dominar 
completamente a sensação na boca e irá estragar 
as suas papilas gustativas. Mas se o cliente quiser 
o vinho a 25 graus, não vou discutir. Discutir com 
o cliente é sempre mau.

Disse numa entrevista que champanhe é 
uma espécie de Red Bull. Quer explicar 
melhor?
Champanhe ou um vinho espumante feito com 
o método tradicional da Bairrada são vinhos 
que refrescam o paladar, limpam e despertam as 
papilas gustativas. Dão um boost de boa energia!

Defendeu que os políticos deviam beber 
mais vinho nos seus encontros. Que vinho 
serviria num encontro entre Biden e Putin?
Vinho Madeira, por fazer parte da história dos 
EUA e do mundo livre. Durante a assinatura da 
Declaração da Independência dos EUA brindou-
-se com vinho Madeira. Um ano depois, conta-se 
que poucos dias antes da assinatura oficial da 
constituição dos Estados Unidos, em 1787, o pai 
fundador festejou (de forma bastante ambiciosa) 
no City Tavern, em Filadélfia. Estavam presentes 
55 pessoas, que beberam 54 garrafas de Madeira 
e muito mais vinho e cerveja. Se Biden partilhasse 
esta história com Putin, isso seria uma plataforma 
relaxante para se começar a falar. O vinho é um 
dos maiores moderadores da história. Jefferson, 
Napoleão, Churchill e muitos outros ficaram 
intrigados com o vinho. Trazia uma certa 
serenidade à mesa que aproximava as pessoas e 
encontrava soluções. É um produto que aproxima 
as pessoas por vários motivos: safras, regiões, 
países, histórias.

Quem foi a pessoa que viu a rodar o vinho 
no copo com mais estilo?
O actor Louis de Funès, no filme L’Aile ou la Cuisse, 
um clássico do cinema francês. Há uma cena de 
culto onde ele dá uma descrição completa de 
um clássico vinho francês de Bordeaux: Château 
Léoville Las Cases 1953. Pura magia!

Falemos agora de copos, outro tema 
sensível para os sommeliers. Há quem 
diga que depois de pegarmos num bom 
copo, fino, limpo, todos os outros parecem 
jarras de flores. Como é o seu copo ideal? 
Quantos copos diferentes tem no armário 
de cozinha?
Tudo depende do orçamento, para começar. 
Quanto está disposto a gastar com copos? É um 
purista ou amante de vinhos? Um Fiat leva-o do 
ponto A ao B, da mesma forma que um Ferrari. 
Mas a experiência geral é totalmente diferente. 
Dito isto, o vidro ideal deve ser um cristal sem 
chumbo, a forma deve ser elegantemente curva, 
parecendo uma pequena tigela de base larga em 
direcção a uma forma cónica na parte superior 
do vidro. Desta forma, permite-se que o aroma 
do vinho apareça no copo e que as nuances se 
revelem. Um bom copo proporcionará uma 
experiência mais agradável.
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Maria João de Almeida

O aumento da qualidade do vinho permitiu 
o investimento do enoturismo. Hoje, temos 
exemplos de empresas que não ficam atrás de 
nenhuma outra a nível mundial, mas é preciso 
continuar a trabalhar na qualidade do serviço, 
na formação dos recursos humanos e numa 
promoção mais objectiva. Mas vamos por partes. 
Em 1986, a entrada de Portugal para a 
Comunidade Europeia veio introduzir novas 
regras, alterando por completo o panorama 
vitivinícola português. A década de 90 viria a 
tornar mais visível o resultado dessas alterações e, 
a pouco e pouco, o enoturismo surgiu e começou 
a ganhar cada vez mais força.
A produção de vinho passou a apostar na 
qualidade. Surgiram novas marcas, que invadiram 
supermercados, garrafeiras e restaurantes. 
Surgiram também mais livros, revistas, cursos de 
formação e programas de televisão, o que muito 
contribuiu para o surgimento de um consumidor 
mais informado e exigente. Tudo isto levou os 
produtores a terem boas razões para abrirem 
as suas portas aos visitantes, e as empresas de 
turismo a incluírem no seu portefólio actividades 
com uma componente vitivinícola. Hoje, as 
melhores empresas desta área – especialmente 
produtores de vinho – têm instalações atractivas 
e uma oferta de enoturismo destacada. Mas 
ainda nos falta trabalhar bem o sector para que 
possamos ir mais longe e ser uma referência neste 
sector. Então, o que nos falta fazer? 
Apesar do Turismo de Portugal – entidade 
responsável pela promoção do turismo português 
– ter nos últimos anos investido em grandes 
campanhas de promoção relativamente ao 
enoturismo, a verdade é que continua a dar tiros 
ao lado. Porque entendem que o enoturismo se 
pode promover sem entender a sua essência, a 
raiz dos seus problemas, para poder ser mais forte. 
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E, já agora, por que razão 
toda a gente usa a palavra 
sommelier, mesmo em 
Portugal, quando há o termo 
“escanção”?
O échanson era um oficial 
encarregado de servir bebidas a 
um rei, príncipe ou outras pessoas 
nobres durante a Idade Média 
e, mesmo antes, na era greco-
romana. Ele tinha a importante 
tarefa de provar primeiro. A corte 
tinha medo de complots e intrigas 
que pudessem envenenar o rei ou 
alguém da sua corte. O sommelier 
veio mais tarde e encarregou-se 
não só das bebidas, mas também 
das louças, das toalhas de mesa, 
do pão e do bem-estar geral do 
rei e da sua corte. A partir daí, o 
passo para se tornar sommelier 
sendo o responsável pelo vinho 
e pelas caves foi pequeno. Hoje, 
o nome sommelier é utilizado 
em todo o mundo para designar 
o responsável pelas bebidas em 
restaurantes, bares de vinho, lojas 
de vinhos, sites online de vinhos 
e até nas colaborações com a 
imprensa. O sommelier é a versão 
moderna do échanson. 

VINHO
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di estãog

VINHO

Falamos muito de enoturismo mas, ao contrário 
do mundo do turismo e do vinho, é um sector 
sem estatísticas. Quantas adegas em Portugal 
praticam enoturismo? Que emprego gera? 
Quantos profissionais nesta área têm formação 
específica? Qual é a oferta de actividades? Esta 
e outras questões estão ainda por responder. 
Só conhecendo e organizando um sector, só 
conhecendo os seus pontos fortes e pontos fracos, 
se consegue definir uma estratégia. E, sendo um 
sector que engloba dois mundos, o turismo e o 
vinho, é preciso andar de mãos dadas, conhecer 
bem um e outro, para que o possamos promover 
bem dando tiros certeiros. 
Por essa razão, o Turismo de Portugal, que tem 
o poder na mão, deveria ouvir mais o mundo 
do vinho. Conhecer in loco a nossa realidade, 
conversar com os players do mercado, definir 
uma estratégia com objectivos concretos, e não 
fazer só barulho. Daquilo que conhecemos de 

anos de experiência, sabemos que faltam recursos 
humanos ao sector, faltam regras, falta formação, 
falta certificação, falta aconselhamento às 
empresas, falta informação, falta promoção eficaz. 
Se soubermos trabalhar bem, estaremos a nivelar 
por cima o enoturismo português. 
Os prémios que temos ganho nos últimos anos 
nas áreas do turismo e do vinho, e alguns no 
enoturismo, têm mostrado o nosso grande 
potencial. Mas para que estes resultados se 
multipliquem, é preciso fazer muito mais e 
melhor. E fazer melhor é fazer um estudo para o 
enoturismo, mas também promover o enoturismo 
através de eventos exclusivamente dedicados 
ao sector com grande impacto mediático, a 
nível nacional e internacional, e promover a 
formação de quadros especializados, entre outras 
actividades que poderiam abanar o sector. 
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DIGESTÃO

Milan Kundera legou-nos esta obra numa 
apologia à fragilidade das coisas terrenas e 
sobretudo humanas. Aí vivemos, num rascunho 
da vida que nunca pode ser vivida por inteiro. 
Porém, há momentos em que os rabiscos da 
rotina são suplantados diante da retoma aquisitiva 
das coisas que havíamos perdido: o 19 de abril de 
2021 foi um desses momentos.
Andava a sonhar em ir jantar fora. Visitar os 
velhos amigos que são inimigos da condição física 
que atualmente atravesso – a dieta rígida. Foi 
assim, com grande pena minha, que não pude 
ceder ao Dia dos Namorados, num restaurante 
idílico, com velas possivelmente, uma boa música 
ambiente para entreter os silêncios, comida 
deliciosa, vinhos delicadamente escolhidos, num 
Porto especialmente coberto de misteriosos 
nevoeiros daqueles clássicos fevereiros.
Não me foi possível. Também não o foi quando 
existiram jantares de anos adiados ou até quando 
estava diante da necessidade da retraça noturna 
– adiamentos sucessivos que, por mais que 
tentássemos fugir ou enganar, nos mostravam a 
insustentável leveza do ser.

Porém, apesar de as autoridades 
centrais resistirem ao retorno da 
nossa liberdade, o fatídico dia da 
liberdade chegou. Veio amiúde com 
o retorno das esplanadas, 

tendo os comerciantes sido bafejados com duas 
semanas de sol ininterrupto, num apelo de 
coragem divina a uma resistência que cada vez 
mais difícil se tornava. 
(Uma nota interessante, e num paradoxo irritante 
em relação a toda a prática consuetudinária de 
qualquer forma de poder, é notar o florescimento 
de mesas e cadeiras em todas as esquinas. Afinal, 
para incredulidade dos homens regulamentares 
e normativos, as esplanadas não atrapalham a 

via pública – pelo contrário, dão-lhe vida e cor, 
afastando-nos do cinzento esbatido dos passeios 
velhos. Apesar de odiar a expressão “o novo 
normal”, espero que este seja para se manter: 
esplanadas à beira-rua plantadas.)
Assim, e apesar de toda a desgraça acumulada, 
nessa segunda-feira voltámos a ver os sorrisos que 
temperam a vida citadina. As pessoas saíram das 
tocas e, parece-me, não estão dispostas a ceder 
nem mais um milímetro da sua liberdade, bem 
como o período desta longa hibernação se torna 
(para sempre) intolerável – as pessoas servem para 
viver e finalmente compreenderam isso. 

Aristotelicamente falando, 
somos seres sociais e temos 
uma necessidade intrínseca de 
comunhão plena com os outros 
membros da sociedade. Conhecem 
melhor forma do que uma refeição, 
um restaurante ou uma esplanada 
para responder a esse desígnio? 

Horas de vazio produtivo que nos preenchem 
enquanto humanos. São, mais uma vez toco 
neste assunto, as pequenas coisas que dão 
o preenchimento às grandes – os pequenos 
cafés românticos que acabam em casamento, 
o verdadeiro bater de asas da borboleta na 
Austrália. 
E saímos à rua. E continuamos a sair à rua, 
faça chuva ou faça sol. Precisamos disto 
para continuar. Já nos basta os problemas 
da vida diária, os salários e os empregos, 
o trânsito e as buzinadelas, as chatices que 
transtornam o nosso dia e, em boa verdade, 
sem o café, o fino, o lanche ou jantar, tornam-se 
insofismavelmente intoleráveis.

Leveza do Ser
José Maria Couceiro da Costa

A Insustentável

Criámos isto tudo e, não obstante, dávamos tudo 
por adquirido. Agora, tomada a consciência da 
nossa leveza, da capacidade de tudo ruir em 
instantes, sentimo-nos verdadeiramente mais 
leves. Conscienciosos do pode acontecer, mas 
leves. Quem é leve é feliz e já há muito tempo 
que não nos tiravam este peso de cima. 
Que seja para ficar. 

Agora, tomada a consciência 
da nossa leveza, da 

capacidade de tudo ruir 
em instantes, sentimo-nos 

verdadeiramente mais leves.
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DIGESTÃO

Escrever umas crónicas para um 
espaço onde existem as mais 
variadas formas de abordagem 
à gastronomia obriga-me a ser 
diferente.
Escolhi viajar pelos livros e 
encontrar motivos para somar à 
mesa política, economia, filosofia, 
ética ou sociologia. Juntar autores e 
aquilo que deve compor uma mesa: 
conversa e amizade. É isso que 
vamos procurar fazer.

Para começar escolhi um livro, com um título 
delicioso, que vai dar para alimentar alguns 
artigos.
Normand Baillargeon, um filósofo canadiano que 
ensinou na Universidade do Québec, escreveu 
À mesa com os filósofos, que teve em 2019 uma 
edição portuguesa.
O livro é o resultado da sua reflexão envolvendo 
textos de filósofos, de vários tempos, que falavam 
de alimentos, de cozinha e de alimentação.
Daí que se possa começar por fazer uma 
referência a Immanuel Kant (1724-1804), que 
gostava “de receber amigos ao meio-dia, em torno 
de uma boa refeição regada com um pouco de 
vinho”.
Podemos seguir um diálogo entre Platão, um 
matemático da Idade Média, Kilavyam, um 
economista e sociólogo americano do início do 
século XX, Verlen, que discutem com um enólogo 
austríaco imaginário, Guttenwein, a importância 
do vinho numa refeição.
Na sua Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático, 
Kant escreve ser “desejável que não se 
coma sozinho”. “As refeições que se tomam 
na companhia de outras pessoas são uma 
manifestação da nossa verdadeira humanidade 
requintada.”

António Tavares

À 
MESA COM 

OS FILÓSOFOS 
(1)

De seguida vamos para o refeitório de uma 
abadia medieval e convocamos São Tomás de 
Aquino (1225-1274), com a sua Suma Teológica, 
para discorrer sobre o que é o pecado da gula. 
Equaciona se é um pecado, um pecado mortal, o 
maior dos pecados, um vício capital – e também 
as suas consequências.
Diz-nos São Tomás de Aquino que o vício da gula 
“não consiste na substância do alimento, mas no 
desejo não regulado pela razão. É por este motivo 
que, quando se excede a quantidade normal de 
alimentos, não devido ao desejo, mas porque se 
entende que isso é necessário, não se trata de gula, 
mas de uma certa inexperiência. Trata-se de gula, 
quando se exagera conscientemente a comer”.
Depois chega o Século das Luzes e com ele Jean 
Jacques Rousseau e um inesperado convidado, 
John Locke, com a ideia de liberdade como 
ementa, para concluir que a mesa de ambos é 
bem diferente.
Encontramos a razão para tal no Emílio ou da 
Educação, de Rousseau, quando escreve que “este 
pão escuro (...) tão bom, vem do trigo colhido por 
este camponês; o seu vinho negro e grosseiro, mas 
refrescante e sadio, é da colheita da sua vinha; 
a toalha vem do seu cânhamo, fiado no Inverno 
pela sua mulher, pelas suas filhas, pela sua criada; 
nenhumas outras mãos, para além das da família, 
fizeram os alimentos da sua mesa; o moinho mais 
próximo e o mercado vizinho são, para ele, os 
limites do universo”.
Concluímos com Baillargeon, quando diz 
que “alimentar-se é uma necessidade que 
transformamos num prazer, em torno da qual 
elaboramos rituais e que nos convida a todos a 
interrogarmo-nos e a tornarmo-nos um pouco 
filósofos”.
Eu acrescento então esta ideia de sermos os 
filósofos da mesa neste tempo difícil, na procura 
constante da sabedoria da gastronomia. 
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e, quando chegar o 5G, a utilização em massa 
de tratores autónomos. A verdade é que os 
agricultores procuram e usam o mais possível a 
tecnologia porque lhes interessa. Quanto mais 
puderem poupar e proteger os seus recursos, 
melhor. O mesmo com o solo e a atmosfera, já 
que as explorações não são só para eles, mas para 
os seus filhos e netos.
Urge que seja o setor alimentar a fazer essa 
comunicação. Refiro o setor alimentar porque 
todos os que trabalham na cadeia de valor 
devem estar envolvidos neste trabalho, desde 
os produtores de sementes aos fabricantes 
de máquinas e tecnologia, aos produtores de 
fitofármacos e fertilizantes, até à distribuição e 
restauração. 

Todos têm a ganhar se a agricultura 
tiver a imagem de valor que 
merece. É uma espécie de galinha 
dos ovos de ouro, em que queremos 
preservar a galinha.

E urge que se comunique de forma moderna 
e barata. Isso significa digital e redes sociais. 
Nunca foi tão eficiente comunicar e, ao mesmo 
tempo, tão barato como na era do digital e das 
redes sociais.
E através de terceiros. Quem mais credível para 
passar a mensagem do que terceiros? Por isso 
existem “influencers”, blogs e plataformas.
E finalmente, sobre o conteúdo, urge comunicar 
o que se faz bem. Serão os exemplos positivos que 
permitirão ao setor ter a imagem que merece e, 
com isso, ter o tratamento societal que merece. 

DIGESTÃO

Normalmente chamar-lhe-ia ações. Mas como se Normalmente chamar-lhe-ia ações. Mas como se 
trata de um artigo para um site de Gastronomia, trata de um artigo para um site de Gastronomia, 
e como um artigo sem um título apelativo não é e como um artigo sem um título apelativo não é 
lido, chamei-lhe condimentos.lido, chamei-lhe condimentos.
Quais são os condimentos indispensáveis para a Quais são os condimentos indispensáveis para a 
nossa base de produção de alimentos ter sucesso nossa base de produção de alimentos ter sucesso 
no futuro? Para mim, são dois: continuar e no futuro? Para mim, são dois: continuar e 
comunicar.comunicar.
Primeiro: continuar. O setor agrícola tem feito Primeiro: continuar. O setor agrícola tem feito 
um bom trabalho. Tem-se modernizado ao longo um bom trabalho. Tem-se modernizado ao longo 
dos anos. Tem tido uma evolução no sentido de dos anos. Tem tido uma evolução no sentido de 
produzir gastando menos, ficando assim mais produzir gastando menos, ficando assim mais 
eficiente, quer em termos económicos, quer eficiente, quer em termos económicos, quer 
em termos ambientais. O Eurostat de 2021 em termos ambientais. O Eurostat de 2021 
mostra que o volume de fitofármacos pesticidas mostra que o volume de fitofármacos pesticidas 
comprados em 2019 na União Europeia diminuiu comprados em 2019 na União Europeia diminuiu 
6% face a 2018, o valor mais baixo desde 2010. 6% face a 2018, o valor mais baixo desde 2010. 
Portugal foi o terceiro país com a maior queda e Portugal foi o terceiro país com a maior queda e 
passou a prova de fogo ao responder ao desafio passou a prova de fogo ao responder ao desafio 
da Covid, conseguindo continuar a abastecer a da Covid, conseguindo continuar a abastecer a 
população em tempos de pandemia com regras população em tempos de pandemia com regras 
muito exigentes e interrupções nos fluxos de muito exigentes e interrupções nos fluxos de 
mercado. Nestas circunstâncias, segundo o INE, mercado. Nestas circunstâncias, segundo o INE, 
ainda aumentámos as exportações em 5,5% face ainda aumentámos as exportações em 5,5% face 
ao ano anterior.ao ano anterior.
Apesar de vir aí um futuro com desafios, com a Apesar de vir aí um futuro com desafios, com a 
aplicação da reforma da Política Agrícola Comum aplicação da reforma da Política Agrícola Comum 
à porta, e com os mercados ainda com sequelas à porta, e com os mercados ainda com sequelas 
da pandemia e volatilidade nos preços, podemos da pandemia e volatilidade nos preços, podemos 
afirmar que o setor está numa boa trajetória.afirmar que o setor está numa boa trajetória.

Segundo condimento: comunicar. Apesar de tudo Segundo condimento: comunicar. Apesar de tudo 
o que disse acima, a verdade é que o cidadão o que disse acima, a verdade é que o cidadão 
comum ainda não conhece a evolução que a comum ainda não conhece a evolução que a 
agricultura teve. E se o cidadão tiver uma opinião agricultura teve. E se o cidadão tiver uma opinião 
positiva sobre o que os agricultores fazem, essa positiva sobre o que os agricultores fazem, essa 
opinião influenciará as decisões de política pública opinião influenciará as decisões de política pública 
que os políticos e governantes terão para o setor que os políticos e governantes terão para o setor 
– e o inverso também se aplica: se a opinião for – e o inverso também se aplica: se a opinião for 
negativa, as políticas públicas serão inibitórias, em negativa, as políticas públicas serão inibitórias, em 
vez de incentivadoras, e constrangedoras, em vez vez de incentivadoras, e constrangedoras, em vez 
de promotoras.de promotoras.

Há uns tempos, uma amiga dizia-
-me que não sabia que os tratores 
têm GPS, e que os amigos também 
não sabiam disso. Hoje, estamos 
muitos passos à frente, com a 
utilização de imagens de satélite, 
sensores (meteorológicos, pragas e 
doenças, hídricos, etc.), tecnologia 
de aplicação diferenciada no espaço 
de adubos e fitofármacos, medições 
de condutividade elétrica do solo 
e da água, criação de abrigos para 
morcegos e outros auxiliares 

Produção de alimentos: 

quais são os 
condimentos

José Diogo Albuquerque

do futuro?
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Quem diria que conciliar dá mais trabalho que 
conflituar? Aos 30 achamos que não, aos 60 
sabemos que sim. Se calhar é porque antes só 
acreditávamos em nós e contávamos sempre com os 
outros e, mais tarde, percebemos que precisamos de 
acreditar nos outros para podermos contar sempre 
connosco.
Quem diria que escolher dá mais trabalho do que 
confiar? Aos 30 tinha a certeza que sim, aos 60 já 
aprendi que não. Se calhar é porque a desnaturada 
presunção dos mais novos conflitua com a falsa 
modéstia dos mais velhos. Dantes confiava nas 
escolhas dos chefs de cozinha ou dos chefes de 
sala, depois de me ouvirem. Hoje prefiro ser eu a 
escolher depois de os ouvir.
Com 30 anos, preferia o conflito se as coisas 
corressem mal. Agora prefiro conciliar comigo a 
culpa de uma má escolha. Coisa muito rara. 

Na maioria dos casos, não por serem diferentes do 
que são hoje, mas porque as prioridades... e, atrás 
delas, as escolhas seriam outras.
Não confundo preferências com princípios. Dou-
-me por satisfeito quando constato que, 30 anos 
depois, os princípios se mantêm activos, firmes e 
hirtos. Dou-me conta que, por vezes, são os meios 
que mudam para garantir um final feliz sem que 
os princípios reclamem.
Trinta anos antes talvez o título fosse “Prefiro 
conflituar”. Os trinta são os anos de todos os 
conflitos. De todos os trinta e um nas nossas vidas. 
Nessa idade temos tempo de corrigir erros, vingar 
derrotas, adorar diabos e dourar a pílula. Como a 
cronologia nos ensina, não haveria sessenta sem os 
trinta. Como a vida nos ensina, quem não se tenta 
aos 30, não aguenta os 60.
Com 30 anos, achamos sempre que temos outros 
30 para mudar de vida. Mudar de amigos e de 
mulher. De gostos e de preferências. Do verde para 
o maduro. Do branco para o tinto. Do tawny para 
o vintage. Do Serra para o Serpa. Da carne para 
o peixe. Da tasca para o restaurante. Da praia 
para o campo. Da neve para o golfe. Da fadiga do 
Norte para o remanso do Sul. Mudar de país e de 
continente.

PR
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DIGESTÃO Manuel Serrão
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Se o EGGAS me tivesse convidado 
para escrever estas crónicas há 
30 anos, algumas das minhas 
preferências seriam outras. 

Com 60 anos, surpreendo-me a conciliar 
amigos desavindos. Massa com grão. 
Leitão com miúdos. Lampreia com 
vinhão. Lapas com lulas. Arroz com 
legumes. Cavala com espada. Paté com 
pão. Pato com escabeche. Queijo com 
doce. Maracujá com espuma. Tangerina 
com poncha. Esplanada com chuva e 
café com cheirinho.
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DIGESTÃO Joana Maricato

Desde o início de 2020 que a restauração tem 
vivido um período extremamente difícil. 
Contudo, durante tempos desafiantes, há 
sempre novas oportunidades que podem 
surgir, e são vários os exemplos do que pode 
acontecer quando se pensa fora da caixa.
O takeaway foi a solução mais óbvia 
e que permitiu manter abertos muitos 
restaurantes. No entanto, esta não foi 
para todos a melhor opção, nem a nível 
financeiro, nem no que toca à satisfação do 
cliente, que muitas vezes recebia refeições 
tardias, mal embaladas ou simplesmente 
de uma qualidade abaixo daquela a que 
associava o estabelecimento. 

Com um restaurante em Colónia, 
na Alemanha, o chef, que já ganhou 
uma estrela Michelin em 2004 e é 
conhecido pelos seus cozinhados 
italianos, começou a testar receitas 
para condimentos que, com a ajuda 
de um laboratório local, resultaram 
em cinco produtos comerciais. 

Desde então, já adicionou 17 produtos à sua 
linha, que se encontra disponível online, no 
restaurante, em vários talhos da cidade, lojas de 
produtos gourmet e em alguns supermercados da 
cadeia Rewe. 
 
Do chef  para as panelas de casa
Todos nós já tentámos replicar pratos que nos 
conquistaram em restaurantes e que ficam sempre 
aquém da expectativa quando cozinhados em 
casa por falta do “segredo do chef ”. Antes da 
pandemia, alguns chefs conhecidos já tinham 
identificado uma oportunidade para auxiliar a 
preparação caseira de refeições mais complexas 
através de produtos pré-preparados com as 
respetivas indicações. Por exemplo, a chef  inglesa 
Anjum Anand, conhecida pelos seus cozinhados 
indianos, tem uma marca de kits de refeições 
e condimentos disponível em várias cadeias de 
supermercados em todo o país. 

Os kits da The Spice Taylor tornam 
possível cozinhar elaborados daals, 
biryanis e tandooris sem obrigar a 
comprar dezenas de ingredientes 
necessários.

 
Do chef  para as prateleiras 
Quando um negócio se foca num produto 
específico, ou numa categoria de produtos, pode 
ser oportuno tornar esse produto disponível para os 
consumidores em locais como supermercados, lojas 
de produtos gourmet ou em plataformas online. 

Foi isto que a icónica pastelaria Levain Bakery, em 
Nova Iorque, fez. Quando as típicas longas filas 
de espera se resumiram a meia dúzia de pessoas, 
devido a quedas no turismo e ao confinamento, as 
proprietárias decidiram que era altura de tornar 
a sua famosa bolacha de chocolate acessível 
a todos aqueles que procuravam conforto em 
pequenos prazeres durante a pandemia. Assim, 
depois de muitas tentativas para produzirem as 
suas bolachas já prontas e embaladas, concluíram 
que seria impossível oferecer o produto pronto 
a comer sem alterar o sabor e textura original: 
crocante no exterior e cremosa no interior. 
Depois de muitos meses, conseguiram finalmente 
obter um produto comercializável com a 
qualidade do original, mas num formato pré-
cozinhado e congelado que está atualmente 
disponível nos supermercados Whole Foods 
em todo o país e apenas requer 5 minutos de 
finalização no forno. 
Também o chef  português Luís Dias decidiu 
aproveitar os tempos de pandemia para se dedicar 
ao desenvolvimento e lançamento de uma gama 
de produtos gourmet. 

Kit Dinee.

Chef  Luis Dias

Em todo o mundo, chefs e restaurantes 
apostaram noutro tipo de iniciativas e 
estratégias, muitas das quais irão manter-se 
mesmo após pandemia, e que são a prova de 
que nem todos os caminhos vão dar à Uber 
Eats ou à Glovo. 

COMO CHEFS 
E RESTAURANTES 

SE REINVENTARAM 
EM PLENA 
PANDEMIA
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Em Portugal, uma nova plataforma ambiciona 
proporcionar uma experiência semelhante 
através de kits de refeições de vários restaurantes 
de referência. A Dinee entrega os ingredientes 
pré-cozinhados e embalados a vácuo, com o 
passo-a-passo para finalizar cada receita em 
15/20 minutos. Atualmente, apenas disponível 
na zona da Grande Lisboa, mas já com ofertas de 
restaurantes de todo o país, desde o arroz de pato 
do Frade, em Lisboa, até ao gratinado de rabo de 
toiro da Taberna Ó Balcão, de Santarém, ou o 
caril de grão com pickle de gambas do portuense 
Almeja, de João Cura.
 
O drive-thru improvisado 
Desengane-se quem pensa que o drive-thru é 
opção apenas para as grandes cadeias de fast-
-food. De Porto Rico chega o exemplo de Edwin 
Fuentes, proprietário de um restaurante que tinha 
acabado de abrir portas pouco antes da pandemia 
e que viu como única solução “vender as refeições 
através das grandes janelas ao estilo McDrive", 
como contou à CNN. Com uma localização que 
permite o estacionamento de várias viaturas, 
estas podem depois passar ao lado da janela do 
estabelecimento e recolher a sua encomenda. 
“Tem sido um sucesso, nunca pensei que fosse 
correr tão bem!”, admite o proprietário.
Ao contrário de Edwin, o caso do restaurante 
Canlis não era uma recente abertura, sendo um 
negócio de família há 69 anos em Seattle, Estados 
Unidos. Mas esta longevidade em nada alterou o 
cenário desanimador perante o fecho obrigatório 
no ano passado. Após várias tentativas, este é 
outro exemplo de improviso e originalidade no 
que toca a manter ativo o restaurante, todo o seu 
staff (incluindo contratações extra para assegurar 
as entregas que realizam sem intermediários) e 
inovar em modelos de interação com clientes, 
tanto regulares como novos. Conhecidos pelos 
seus pratos de carne, optaram por investir 
em transformar os ingredientes premium em 
hambúrgueres que estavam disponíveis no seu 
drive-thru improvisado. Isto foi possível devido a 
uma reestruturação da entrada e área envolvente, 
que passou a permitir ter 20 carros estacionados. 

Também as entregas, feitas 
diretamente pelo estabelecimento, 
se tornaram um sucesso, em muito 
devido aos extras que sugeriam, 
como flores, velas ou links para 
músicos que tocavam ao vivo no 
restaurante. A mais surpreendente 
novidade foi o bingo de sexta-feira à 
noite, em que o staff, vestido a rigor, 
jogava bingo em livestream com 
todos os clientes da semana que 
tinham recebido um cartão de jogo 
com a sua encomenda, chegando a 
ter 4000 pessoas a participar.

Infelizmente, estes exemplos podem ser 
considerados exceções num dos setores mais 
afetados pela pandemia e por todas as restrições 
que implicou. Algumas destas iniciativas parecem 
improváveis ou até impossíveis para muitos, mas 
deverão servir de inspiração para que, de forma 
adequada ao mercado-alvo, seja sempre possível 
inovar e pensar diferente. Neste contexto de 
constante mudança de hábitos e preferências 
por parte dos consumidores, é provável que a 
necessidade de reinvenção na restauração continue 
muito para além dos tempos de pandemia. 

DIGESTÃO

Canlis staff a jogar o Bingo de sexta-feira.
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CLÁSSICO

Em Itália, as menções à pizza de borda crocante, 
coberta com tomate, ervas, alho ou anchovas 
e dobrada em livro para comer à mão datam 
de 997 d.C., mas a pizza napolitana é a mais 
associada ao prato que conhecemos hoje em dia.
Feita apenas com tomate, mozarela fresca 
e manjericão, ingredientes comummente 
encontrados nos arredores da região da 
Campânia, terá sido criada por Raffaele Esposito 
na Pizzeria di Pietro e Basta Così, em 1889.

A origem terá sido a visita da rainha 
italiana Margherita de Sabóia à 
cidade de Nápoles, razão por que 
nada foi deixado ao acaso, incluindo 
a escolha de ingredientes verdes, 
brancos e vermelhos, alusivos à Il 
Tricolore, a bandeira italiana.

Nas décadas seguintes, a receita foi-se 
popularizando e a Margherita passou a fazer 
sucesso além-fronteiras graças aos emigrantes 
italianos. Nos Estados Unidos da América, em 
particular, notabilizou-se a abertura da Gennaro 
Lombardi’s Pizzeria, em 1905.
Na Muti, no Porto, além dos três ingredientes 
basilares da Margherita, a pizza tem parmesão 
ralado para dar salinidade e é regada com um fio 
de azeite antes de entrar no forno.
Acompanhámo-la do princípio ao fim. 

Teresa Castro Viana

Margherita
Receita de Raffaele Esposito

Harpreet Singh, pizzaiolo da Muti, restaurante 
com raízes napolitanas, recriou a receita da 
Margherita, a mais clássica das pizzas.

PIZZA O chef
Harpreet Singh nasceu na Índia e tem Harpreet Singh nasceu na Índia e tem 
26 anos. Há mais de dois que é um dos 26 anos. Há mais de dois que é um dos 
obreiros da verdadeira pizza napolitana obreiros da verdadeira pizza napolitana 
na Muti, na baixa do Porto. Aprendeu a na Muti, na baixa do Porto. Aprendeu a 
arte com Luca Di Massa, mestre italiano, arte com Luca Di Massa, mestre italiano, 
e aperfeiçoa-a a cada dia.e aperfeiçoa-a a cada dia.

O restaurante
Abriu em Outubro de 2018 e, um Abriu em Outubro de 2018 e, um 
ano depois, recebia o prémio Verace ano depois, recebia o prémio Verace 
Pizza Napoletana (Verdadeira Pizza Pizza Napoletana (Verdadeira Pizza 
Napolitana), atribuído pela AVPN – Napolitana), atribuído pela AVPN – 
Associazione Verace Pizza Napoletana, Associazione Verace Pizza Napoletana, 
uma distinção semelhante a uma estrela uma distinção semelhante a uma estrela 
Michelin para o sector das pizzarias.Michelin para o sector das pizzarias.
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1º. A massa da pizza leva farinha de trigo de grão 1º. A massa da pizza leva farinha de trigo de grão 
tenro da marca Polselli, água, sal e fermento, tenro da marca Polselli, água, sal e fermento, 
mas é feita com antecedência. O processo de mas é feita com antecedência. O processo de 
fermentação estende-se por, no mínimo, 24 a 48 fermentação estende-se por, no mínimo, 24 a 48 
horas. Todos os dias são feitos 40 a 50 quilos.horas. Todos os dias são feitos 40 a 50 quilos.

3º. O primeiro ingrediente a ser colocado 
por cima da massa é o tomate pelado San 
Marzano, que trituram no passe-vite e ao 
qual acrescentam sal. Depois, o twist da casa: 
parmesão ralado com 24 meses de cura para 
dar mais salinidade à pizza. Por fim, a fior di 
latte, um tipo de mozarela de vaca que aqui é 
cortada à mão, e um fio de azeite.

4º. Para colocar a pizza na pá, são precisas duas 
pessoas. Enquanto uma segura, outra alarga a 
pizza e torna-a mais arredondada.

5º. É colocada no forno a gás (no centro 5º. É colocada no forno a gás (no centro 
histórico do Porto não são permitidos fornos histórico do Porto não são permitidos fornos 
a lenha), que tem que estar a 400 ºC, a lenha), que tem que estar a 400 ºC, 
com um movimento rápido. Em poucos com um movimento rápido. Em poucos 
segundos – entre 60 e 90 – fica pronta. Num segundos – entre 60 e 90 – fica pronta. Num 
forno convencional, como o de casa, a pizza forno convencional, como o de casa, a pizza 
perderá muita humidade. “Em alternativa, perderá muita humidade. “Em alternativa, 
pode colocar a pizza sobre uma pedra pode colocar a pizza sobre uma pedra 
quente”, explica Vincenzo Marino, um dos quente”, explica Vincenzo Marino, um dos 
sócios do restaurante, enquanto Harpreet sócios do restaurante, enquanto Harpreet 
espera que a Margherita saia do forno.espera que a Margherita saia do forno.

 6º. Antes de ir para a mesa, é coberta com  6º. Antes de ir para a mesa, é coberta com 
bonitas folhas de manjericão fresco.bonitas folhas de manjericão fresco. 

2º. Na bancada enfarinhada, são colocadas 
280 gramas de massa, já previamente pesadas. 
Depois, com a ponta dos dedos, a massa é 
estendida do centro para a periferia, de modo 
a formar uma borda alta que insufla com altas 
temperaturas. A técnica schiaffo, uma espécie de 
estalo na massa, imagem de marca do pizzaiolo 
napolitano, é aplicada nesta fase. O objectivo é 
garantir a espessura adequada da pizza.

CLÁSSICO

Fotografias © João Saramago
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