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O toque de chef  está lá, mas não 
grita. Às vezes, só percebemos a sua 
importância numa segunda leitura, 
numa segunda dentada – como as 
fagulhas de alho francês frito nos 
ovos verdes

pág. 14

Quando veio para a mesa, o Allorio não 
desiludiu. Misturado no tempero do chef, o 
Allorio mantinha a forma e o sabor. Sabia 
a arroz, não era só um pedaço inócuo de 
hidratos. À primeira garfada, Vítor Sobral 
declarou: “O arroz é muito bom.” 

pág. 53

Bem escondido e discreto, na zona oriental 
da cidade, onde tudo vai acontecer em breve, 
encontramos este pequeno Izakaya, fruto 
de um sonho de dois amigos que nasceram 
nessa mesma rua e que faziam de baliza a 
porta da garagem mesmo em frente. 

pág. 20

O que aconteceu nestes dez anos? O que transformou 
Ofer, o rufia, no respeitável chef  Nuno?

pág. 29

Faltava o big boy. “Ainda vamos 
apanhar um grande, Rosita”, 
atirava o pescador para a sua 
ajudante, ambos vestidos de oleado, 
manobrando o leme do motor 
Yamaha entre bóias e lodo. 

pág. 36

Pegávamos no carro, atravessávamos 
o Alentejo, parávamos em Badajoz, 
para abastecer de pinchos, e depois 
seguíamos no meu Opel Corsa até 
acabarmos a fazer o check in num 
pátio andaluz a cheirar a laranjeiras 
silvestres. 

pág. 44 Após uma curva, eis então 
a aldeia já ao alcance do 
nosso olhar. Aproximamo-nos 
passo a passo e finalmente 
chegamos, ao fim de uma 
hora e tal, desde que deixámos 
Regoufe para trás. Queríamos 
muito conhecer Drave. 

pág. 50
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Escondida em denominações comerciais vagas, 
como “porco preto”, esta carne é produzida 
em regime intensivo, a maior parte em 
Espanha, frequentemente com rações, sem que 
os bichos alguma vez tenham posto os olhos 
num chaparro ou afocinhado uma bolota.

pág. 64Na adega, Pedro Marques, o 
enólogo à frente do projecto, 
tem-se notabilizado pelo estilo 
de baixa intervenção, tão na 
moda, sem no entanto professar 
o espírito de seita ou ortodoxias 
de algibeira. 

pág. 72

Helena vai dando as explicações 
enquanto nos conduz pelo interior 
da moagem. Os cereais chegam e são 
depositados num primeiro silo, onde 
é feita a limpeza das impurezas, como 
poeiras, folhas, paus e pedras. 

pág. 86
Bebemos três ou quatro copos. 
Estivemos ali uma hora e meia. Um 
vinho que, mesmo se eu vivesse 500 
anos, nunca iria esquecer. 

pág. 89 No vinho quente, se a base tiver defeitos, 
tem que haver a mestria de os disfarçar com 
as especiarias, ou o chocolate, ou o café, ou 
o que for mais adequado. Não é à sorte que 
se pode fazer vinho quente.  

pág.98

Com vista panorâmica para a cidade, 
instalado no 14.º andar do Hotel 
Miradouro, na Rua da Alegria, o Portucale 
é um ícone da restauração na cidade.  

pág. 103

Aos 12 anos já fazia broa de 
milho com a avó, em Vila Nova 
de Gaia. Duas décadas depois, é 
o responsável pela padaria Ogi, 
no Porto.   

pág. 106
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Quando revisitamos a história 
dos portugueses no mundo fica-
-nos sempre alguma sincera 
perplexidade ou, melhor ainda, 
profunda admiração pela 
capacidade de os portugueses 
de tantas gerações se fazerem ao 
mundo, de alma e peito feitos, 
apenas animados pelo sonho e pela 
aventura. Pela imensa perturbação 
positiva que nos causa o novo, ainda 
que seja na forma de fazer de novo.
 
Julgo que não haverá outro povo no mundo que 
do seu canto pequeno e antigo, partisse, voltasse, 
levasse, trouxesse e, no meio de tudo, deixasse 
as marcas que ficam da sua imensa pulsão para 
se misturar, impondo pouca coisa a não ser esse 
modo de ser, sempre irrequieto e admirável, 
na forma como encara com denodo e alegria a 
descoberta das maravilhas do mundo.
Miguel Torga sintetizou este perfil na figura 
grandiosa do Firmo, que, tendo tudo para ficar, 
sentia um impulso superior às forças que tinha. E 
partia…, como era da sua natureza.

A AGAVI tentou contar esta história através 
do Melting. Um summit sim, mas um summit 
experiencial, feito onde tudo se decide, que é à 
volta da mesa. Um summit que, no final, enfatiza 
aquilo que os portugueses acrescentaram na 
gastronomia do mundo, através da sua irresistível 
vocação para “misturar”.

Daí as sopas de pedra, os bacalhaus, os cozidos, as 
feijoadas, as açordas, as cataplanas – com origem 
em cozinhas pobres projectadas para um alimento 
de conforto e de verdade, pela genuinidade e 
integridade do produto e pela capacidade de 
misturar texturas e paladares num final sempre 
glorioso, partilhável e abundante.

Também por isso deixamos outras tantas marcas 
em todos os continentes: o vindaloo indiano, filho 
da nossa vinha de alhos, a tempura japonesa 
gerada no nosso polme e a feijoada brasileira, que 
parece ter origem na cultura africana do tempo 
da colonização, são apenas os exemplos mais 
conhecidos desta capacidade de fazer mundo, 
depois de se fazer ao mundo.

O português, sem o saber e principalmente sem 
o impor, é um dos primeiros globalizadores do 
Mundo e talvez o povo mais universalista que 
o Mundo viu nascer. E isto ocorre não só pela 
inimaginável epopeia marítima que fizemos e a 
necessidade de povoar os territórios conquistados 
e descobertos. Isto ocorre também porque em 
qualquer linha do tempo e do espaço, no ermo 
mais recôndito do mundo desconhecido, o único 
risco que corremos é de tropeçar no Firmo – 
aquele português que nos aparece sempre, de cara 
alegre, corada e disponível, até debaixo da areia 
do deserto.

E o Melting é isto – a festa de ser português, mas 
também a importância de sermos como somos 
para influenciarmos, como só nós, aquilo que nos 
faz verdadeiramente felizes! 

António Souza-Cardoso

EDITORIAL
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VOX POPULI 

Foi uma experiência extremamente enriquecedora para a minha formação 
pessoal. Pude aprender mais sobre os produtos da terra e do mar e tive o 
privilégio de provar várias iguarias confecionadas por grandes chefs. 
Gostei em particular da feijoada vegetariana, cozinhada pelo chef Nuno Castro e 
pelo chef Renato Cunha, estava divinal! Sem dúvida uma excelente experiência!

Assistir à apresentação do Rodolfo Vilar sobre o seu projecto A.MAR foi uma 
surpresa e um privilégio. É muito raro um projecto gastronómico ser tão completo 
em tantas frentes: social, educacional, científica e histórica. Poder ouvi-lo falar com 
tanta paixão e conhecimento de variados processos de conservação de peixe e 
marisco e da aplicação de técnicas antigas e modernas vindas de tantos lugares do 
mundo e depois poder provar alguns dos resultados foi muito inspirador. 

Encantou-me a gamba branca – pincelada com gordura de vaca – sendo 
delicadamente grelhada. Inspirou-me ver a criatividade em usar conservas e 

saber que elas podem envelhecer como um bom vinho... Mas o ponto alto foi ter 
o privilégio de provar o melhor katsuobushi vindo directamente do Japão pelas 

mãos do projeto A.MAR.

Mesa posta em pleno mercado do Bolhão para ver, provar e ouvir as conversas do 
Melting deste ano. E entre palavras e memórias, o aroma de um caldo verde que 
sabia a casa e consolo em noites frias depois de um dia de escola. As palavras 

são como as cerejas, mas as memórias são cerejeira em flor. Obrigada por isso e 
ansiosa pelo Melting Talks do próximo ano.

estudante do 1º ano da Escola de 
Hotelaria e Turismo do Porto

chef e padeira

autora da página de Instagram 
Nhami Umami

autora do podcast 
Torradas com Galão

Beatriz Alves

Joana Galo Costa

Carla Spironelo

Leila Gato

O que eles disseram sobre o 
Melting Gastronomy Summit VOX POPULI VOX POPULI 

Este ano o Melting instalou-se no Mercado do Bolhão, no Porto, para dois dias de conversas com chefs, 
produtores e investigadores da área da gastronomia. Focado em produtos portugueses de excelência, da 
terra e do mar, teve a novidade de dar a provar a todos os participantes as receitas que os convidados 
cozinharam in loco, com a ajuda de alunos e professores da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. 
Eis algumas das opiniões de quem lá esteve. 
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Foi muito gratificante ver os produtores a explicarem todo o seu trabalho e a 
tentarem criar e aperfeiçoar os melhores produtos portugueses. E os chefs a 
tirarem o melhor partido desses mesmos produtos.

Dois pratos ficaram-me na memória para sempre. O caldo verde da chef Natalie 
Castro, feito com batata Raiz de Cana, de Raul Reis, e a feijoada vegetariana, dos 
chefs Nuno Castro e Renato Cunha, sem tofu nem soja, mas sim com produtos da 
horta, cozinhados na perfeição.

E, já agora, um momento único: a prova de 
azeites do Esporão.

Destaco a genuína paixão e alegria com que cada interveniente – chef ou 
produtor – se entregou na preparação (ou a falar) do seu produto. Como 

vegetariana, deliciei-me com a feijoada vegetariana confecionada a quatro 
mãos e com a presença da enorme e fotogénica couve levada diretamente da 

horta do chef Renato Cunha. 

E uma nota para a bonita 
envolvência do local escolhido 

– a galeria do recentemente 
reaberto Mercado do Bolhão.

Se dúvidas persistissem, a Ana 
Carrilho explicou detalhadamente, 
como ninguém, o que é um azeite 

sem defeitos.

autora do blogue 
Da Horta para a Cozinha

autora do blogue 
Da Horta para a Cozinha

autora do blogue 
Da Horta para a Cozinha

autora do blogue 
Viver o Porto

autora do blogue 
Viver o Porto

autor da página de Instagram 
Trufas de Cebolada

Lobélia Baptista

Lobélia Baptista

Lobélia Baptista

Paula Calheiros

Paula Calheiros

Rui Pereira
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Não me vou esquecer dos sabores complexos, mas harmoniosos, da feijoada 
vegetariana feita por Nuno Castro, do Fava Tonka, e Renato Cunha, do Ferrugem. 
Carregada de umami, com feijocas, legumes da horta do chef do restaurante de 
Famalicão e uns memoráveis pickles de nabo Gandra. Se pudesse, comia um tacho.

Gostei especialmente da conversa com o Paulo Vaz [director da Escola de Hotelaria 
e Turismo do Porto]. Somos um país de turismo e foi de coração aberto e com 
conhecimento que falou das causas do mau serviço de sala em Portugal. Colocou o 
dedo nas feridas. Esconder a dura realidade do que se passa não ajuda a retomar o 
prestígio que o serviço de mesa e de sala merecem.

O arroz de costelinhas do barrosão Marco Gomes pôs tudo de osso na 
mão – como mandam as regras – e a dupla dos hortícolas, Renato Cunha 

e Nuno Castro, aproveitou um mercado [do Bolhão] ainda a cheirar a fresco 
para espalhar o “bonito” perfume de uma feijoada vegetariana, perfeita para 

aconchegar estes dias de inverno.

No Bolhão, falhei o dia da TERRA, mas no MAR, 
babei com uma gamba sem sal. 

chef na padaria Royale

jornalista gastronómica, autora da página 
de Instagram Trufas de Cebolada

empresário

autor da página de Instagram 
Trufas de Cebolada

CEO da Wow Hint

André Cabrita

Teresa Castro Viana

José Manuel Pires

Rui Pereira

Pedro Ornelas

O ponto de partida para tantos dos nossos pratos é o azeite, e é também com 
ele que finalizamos muitos outros. A reflexão de Edgardo Pacheco e Ana Carrilho 
sobre este néctar provocou a audiência, questionando-a, pertinentemente, acerca 
de variedades de azeitona, azeite, regiões do país com olival, e colocando sobre 
a mesa quatro copos para prova de azeites, uns em ponto óptimo, outros no seu 
pior, já sem quaisquer propriedades sensoriais. 
A “talk” terminou com a degustação de duas sobremesas que davam destaque 
ao ouro líquido, e um convite a repensar o papel deste produto, tantas vezes 
negligenciado e desvalorizado, na nossa gastronomia. Porque não ter o mesmo 
cuidado com o azeite que escolhemos para um ou outro momento culinário? 
Porque não oferecer azeite no lugar de vinho?
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Deliciei-me a ver a coordenação dos alunos da Escola de Hotelaria e Turismo do 
Porto em acção. Vi como é importante ter referências quando estamos a aprender 
e vi como eles olhavam e eram discretamente comandados por essas referências, 
que sempre estiveram presentes durante o evento. Parabéns à equipa da EHP.

Desmontou-se peixe com aprendizagem, 
conservou-se conversando, abraçou-se uma 

nova estrela Michelin e ainda conhecemos um 
projeto de A.MAR.

O Melting é como uma aula extra para quem quer saber sempre mais sobre 
o que comemos. E para ilustrar essa informação servem-se pratos que 

condensam conhecimento e técnica, quais infografias que ganham vida, volume 
e sabor. As conversas permitem folhear enciclopédias humanas que se abrem 
com generosidade para um público ávido de dar sempre mais uma garfada no 

tecido gastronómico português.

Uma das minhas maiores críticas a nós, portugueses, é o facto de não 
sabermos valorizar e apreciar tudo o que temos de bom, por isso tenho de 

destacar o esforço e as palavras do Edgardo Pacheco ao querer ensinar que 
existe mais do que um azeite e que, à semelhança de um vinho, poderá haver 

um azeite para cada ocasião, ou neste caso para cada prato ou cada momento.

empresário

CEO da Wow Hint

director criativo do 
Estúdio Cozinha

autor do blogue 
Flavors and Senses

José Manuel Pires

Pedro Ornelas

Tiago Lessa

João Oliveira

Dos petiscos é difícil dizer qual foi o melhor, mas 
confesso que a “Feijocada” Vegan do Renato e do Nuno 
Castro ficou-me na memória. 

empresárioJosé Manuel Pires
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CAPA

Um dos pratos que mais furor fez no Melting 
foi o caldo verde de batata Raiz de Cana que 
a chef  Natalie Castro (Isco) apresentou ao 
vivo. Na assistência estava Lobélia Baptista, 
do blogue Da Horta para a Cozinha, que 
tratou de pedir a receita à chef, que deu 
autorização para a reproduzirmos aqui. 
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Lobélia Baptista

Ingredientes
2 cebolas médias
8 batatas médias, boas para puré, como a Raiz de Cana
½ chouriço de carne de boa qualidade
Couve galega
¼ de broa de milho
Azeite com fartura
Sal q.b.
 
Preparação
Cortar metade do chouriço aos cubos pequenos e saltear 
num bom fio de azeite, até o chouriço libertar a gordura.
Juntar as cebolas picadas, até ficarem transparentes.
Juntar as batatas cortadas aos cubos.
Deixar fritar um pouco. Se necessário juntar um pouco 
de azeite.
Adicionar água fervente só até tapar as batatas.
Temperar com sal e deixar cozinhar até que as batatas 
estejam cozidas, mas não a desfazerem-se.
À parte, levar uma panela ao fogo com água e sal. Deixar 
levantar fervura e mergulhar a couve cortada finamente 
(1 a 2 mm). Retirar e colocar em água fria e gelo. Escorrer.
Enquanto a sopa acaba de cozinhar, triturar a broa com o 
restante chouriço. Levar num tabuleiro ao forno a 250º e ir 
mexendo a broa até ficar tostada de forma uniforme.
Retirar do forno e deixar esfriar um pouco para ficar 
crocante.
Triturar a batata e quando estiver tudo bem triturado, 
continuar a triturar e regar bem com um fio de azeite até 
ficar uma emulsão.
Uns 200 ml de azeite não serão demais.
Servir uma boa concha de creme. Juntar a couve cozinhada 
por cima, e o crumble de broa e chouriço no final. 
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Ao ouvir o anfitrião, no arranque da refeição, 
percebo logo que vou ser feliz. Não apenas 
porque o azeite do couvert vem “de Oliveira de 
Frades, um cem por cento Galega”; ou porque o 
pão trigueiro “é feito com massa mãe, na casa”. 
Mas também porque, “entre as poucas coisas 
compradas fora, está a broa”.
A broa é um assunto à parte, na panificação. Os 
novos padeiros artesanais costumam dar-se mal 
com ela, os chefs, pior ainda. Quando arriscam, 
normalmente sai um pãozinho fofo e esfarelado, 
com demasiado trigo. No DeRaiz, a delegação de 
competências, nesta matéria, revela transparência, 
humildade e bom senso – virtudes pouco 
habituais em jovens restauradores.
Eis-me, portanto, a almoçar numa casa de pedra, 
no pitoresco largo da Capela de Rebordinho, 
tendo pela frente alguém em quem posso confiar. 
O seu nome é Nuno Fonte. Ele e a mulher, Inês 
Beja, são os proprietários, mas também quem 
domina a sala e chefia a cozinha. Já passaram 
por fine dinings, o último das quais o Mesa de 
Lemos, estrela Michelin da região de Viseu, mas 
resistiram à tentação da pirotecnia culinária.
O que se vê no DeRaiz é, isso sim, cozinha 
tradicional, com pequenas sofisticações que nunca 
mexem com a essência. Os pastéis de massa tenra 
de vitela que abrem o almoço, por exemplo, são 
uma receita da avó Nazaré, do lado de Inês; os 
ovos verdes, uma herança da avó Raquel, do lado 
de Nuno.

Uns e outros são belíssimos, comida acabada 
de fazer, sem truques de conservação. O toque 
de chef  está lá, mas não grita. Às vezes, só 
percebemos a sua importância numa segunda 
leitura, numa segunda dentada – como as 
fagulhas de alho francês frito nos ovos verdes, ou 
como os pinhões tostados no pato assado com 
arroz de forno.
O pato assado, aliás, marca o restaurante. 
Olhemos, primeiro, para o nome. O nome que 
os cozinheiros dão aos pratos também diz das 
pessoas. Um chef  com ambições e desrespeito 
pelo receituário pátrio teria, certamente, optado 
por “arroz de pato”. Ninguém, por certo, 
protestaria e ele poderia assim exibir a sua 
“desconstrução criativa” ou “uma leitura pessoal 
de um clássico”.
Aqui, não. No DeRaiz, a designação é o que 
é: “pato assado, com arroz de forno, salada de 
laranja e pinhão tostado”. É um arroz com pato – 
e com enchidos e miudezas e outras coisas – e não 
um arroz de pato. Até porque a verdade é esta: 
nunca, em lugar algum, um arroz de pato, de 
acordo com o cânone, poderia atingir este nível. 
Isto é outra coisa, de outra dimensão e sabor. 
Quem dera ao arroz de pato.

Ex-líbris da casa, vem servido 
numa frigideira de ferro, o arroz em 
camada fina a lembrar o socarrat, 
que foi ao forno até secar. Por cima 
do arroz, ao centro, um montículo 
de troços da ave, outros de laranja, 
e pinhões, muitos pinhões. Na 
boca, aparecem fumados, gordura 
e acidez, doce e salgado. E texturas, 
muitas. Uma alegria na boca. Um 
prato notável.

Cozinha tradicional de raiz

CRÍTICA DE RESTAURANTES

Na aldeia de Rebordinho, ao 
lado de Viseu, um jovem casal 
abriu um restaurante com 
comida de avós feita por netos. 
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Cozinha tradicional de raiz

Ricardo Dias Felner

Antes, já seguira o borreguinho grelhado, 
lagarada de batatas e migas. O ovino de leite a 
nada dever ao congénere caprino em sabor, mas 
a precisar de mais uns minutos de assadura. Em 
todo o caso, estava óptimo, com uma marinada 
alhada, mas elegante e leve.
A minha vontade, concluído o duo de principais, é 
seguir pela carta: atum à Bulhão Pato; bacalhau à 
Brás; açorda de bacalhau; pataniscas de camarão; 
iscas de pato; bochecha de porco assada. Mas 
ainda é preciso ir aos doces. E os doces merecem 
destaque. Desde o início que estou entregue aos 
ditames de Nuno Fonte – e não é diferente com as 
sobremesas.
Vem um pão-de-ló caseiro; ao lado, gelado de 
iogurte de cabra. À primeira colherada sente-
se logo o tal azeite da casa, produzido para o 
DeRaiz, com notas doces de tomate e frutos secos. 
Que grande combinação. O meu filho atira, 
exultante: “Acho que é o melhor pão-de-ló que 
comi na vida.” Mesmo sendo uma vida de 15 
anos, era um pão-de-ló magnífico.
Mas há mais. Aparece, então, o requeijão 
com abóbora e sorvete do dito, porventura a 
apresentação mais sofisticada do almoço: a 
abóbora numa sopa doce, vertida sobre a bola de 
requeijão, em redor areia de noz.

DeRaiz
Rua da Capela, 13, Rebordinho, Viseu. 
92 805 2162. Qui 19.30-23.30, Sex-Ter 
12.00-15.00 | 19.30-23.30

Uma nota ainda para o serviço. Já estive em 
restaurantes Michelin sem esta competência, este 
conhecimento, esta atenção e simpatia. Nuno foi 
perfeito. No tom, nos tempos, na informação; 
quando limpou as migalhas do atoalhado, quando 
sugeriu que o arroz aguardasse no calor pelo 
fim do borrego; quando vislumbrou a minha 
rejeição ao Nespresso – e acrescentou, sem que 
lhe pedisse, sem que facturasse, um café de grão, 
moído na hora.
Concluindo. A cozinha beirã de restaurante é 
frequentemente monótona e previsível. Da vitela 
de Lafões ao rancho, sobra pouco nas ementas, 
hoje em dia, e é pena, porque produto de 
qualidade não falta. O DeRaiz vai mais longe. 

Não me lembro de outro 
restaurante, na zona, que consiga 
uma síntese tão perfeita entre 
tradição e surpresa, entre sabor 
e técnica. Acresce que o espaço é 
bonito, sóbrio, confortável, granito 
e madeiras, guardanapo de pano e 
copos decentes.

Por fim, os preços são justíssimos. Esta refeição 
(anónima e pagante, como sempre) valeu 30€ 
por cabeça, mas pode-se comer por 20€ e ser-se 
feliz, ou até por 13,5€, se se optar pelo menu de 
almoço.
O DeRaiz tem já um lugar sólido na restauração 
beirã. Para voltar, muitas vezes. 
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Quando meti a primeira costela à boca, fiz as 
pazes com o leitão: a pele espelhada, estaladiça e 
grossa, por baixo uma camada fina de gordura, 
depois a febra leitosa colada aos ossinhos. 
Oh, maravilha! O leitão da Bairrada vive! Em 
Amarante!!
As minhas últimas experiências tinham sido um 
desconsolo: animais grandes, enjoativos, mal 
assados. A verdade é esta: com o aumento da 
procura, os leitões tornaram-se bácoros crescidos 
e indistintos, assados sem zelo. As grandes 
fábricas, na Mealhada ou no Montijo, vendem 
o que houver – incluindo animais importados 
do Leste em arcas congeladoras, com 8, 9 e 10 
quilos, que já não se lembram do que é leite 
materno. 
Sucede que, de viagem ao Norte, os Filhos de 
Moura surgiram em quase todas as conversas 
com autóctones. Sempre que perguntava 
por bons restaurantes entre o Minho e Trás-
-os-Montes, alguém apontava “um pequeno 
restaurante só de leitão bísaro, para os lados de 
Amarante”. 

A questão é que é difícil de o encontrar, por 
estes dias, mesmo no habitat natural do leitão da 
Bairrada. 
Com este isco, fiz-me à estrada bem cedo. Saí 
da A4, contornei Amarante e segui serra acima. 
No caminho, pequenas aldeias embutidas entre 
parreiras esguias e altas como postes, que já 
cá andavam antes de eu nascer. Continuando 
caminho, haveria de passar em Moreira do 
Castelo, povoação mimosa, e depois cheguei ao 
café-mercearia Moreira. Mercearias de aldeia 
em Trás-os-Montes têm sempre coisas boas. 
Aqui, encontrei chouriças caseiras e entremeada 
curada do Freixieiro, ambas excelentes, mas 
também ovos caseiros avulso. 
Mas voltemos ao almoço. A Adega Regional 
Filhos de Moura fica à beira da estrada, a 
meia-dúzia de quilómetros daí, numa pequena 
moradia familiar, em Aboim. 

UM LEITÃO 
EM AMARANTE

CRÍTICA DE RESTAURANTES

Há uma moradia, algures entre o Porto e Trás-os-Montes, que serve leitão 
bísaro, como deve ser. Uma raridade, diz o crítico Ricardo Dias Felner.

Ora, o bísaro é a raça que a 
Confraria Gastronómica do 
Leitão da Bairrada prefere e 
que a tradição prescreve. É mais 
comprido (com mais costela) do 
que a maioria das raças e tem a 
dose certa de gordura por altura 
do desmame. 
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Lá dentro, duas salas bem postas sem a 
dimensão dos pavilhões a que nos habituámos 
noutras latitudes. Pelas 12:00, já saíam as 
primeiras entradas. Coisas simples: salpicão e 
chouriça e um objecto não identificado, com o 
formato de um charuto, sem pele, frito e com 
carne moída. O empregado chamou-lhe “alheira 
de leitão”, mas soou a blasfémia. Era antes uma 
“crolheira”: misto de croquete e alheira, que 
alheira tem pele e deve ser grelhada. Nos vinhos, 
encaminharam-me para um refresco feito pelos 
irmãos Moura, um “verde da casa”. 
“As pessoas gostam muito”, mas a mim pareceu-me 
demasiado doce e efervescente.

O leitão não demorou, travessa 
(meia dose, 12€) com cinco pedaços 
em quadriculado bem definido, 
qual abdominal de Ronaldo. Veio 
acompanhado de saladinha de 
alface e cebola nova, fresca e 
espevitada por um vinagre com 
carácter adegueiro e notas de 
verniz (volátil). 

E logo chegou também um pratinho de laranja 
fatiada, dulcíssima; e as batatas, tipo pala-pala, 
translúcidas e de fritura doméstica.
Já no final da refeição, o próprio anfitrião 
aproximou-se, porventura curioso com tanta 
fotografia num restaurante pouco instagramável. 
Perguntei-lhe sobre a origem do leitão. Vítor 
Moura, um dos filhos de Moura, afirmou ter 
produção própria mas admitiu que não chega. 
“Compro a mais uns 30 fornecedores aqui de 
Trás-os-Montes.” E são todos bísaros?, repliquei. 
“Procuro que sejam. Mas nem sempre é fácil 
avaliar o grau de pureza. O bísaro já cá anda 
há muito tempo, já teve muitos cruzamentos”, 
respondeu. Certo é que Vítor só aceita animais 
de leite, com cerca de dois meses de idade, e que 
fiquem com perto de 4 quilos, depois de assados. 
Uma das particularidades deste leitão é ter notas 
a fumo, junto às costelas. Primeiro, vem a vinha 
d’alhos, mas se chuparmos as costelas (altamente 
aconselhável), é como se mordêssemos uma 
chouriça. De resto, os fornos são aquecidos a 
lenha, com combustão separada, ou seja, sem 
passagem de fumos. Ainda assim, Vítor acha que 
a madeira influi no resultado final. “Já usei dos 
outros e, não sei bem porquê, mas nota-se uma 
diferença.” 
A terminar, as duas sobremesas mais populares 
são o pudim de Abade de Priscos e um pão-de-ló 
caseiro.
Por 25 euros, faz-se a festa nestes Filhos de Moura. 
E que grande festa. A Bairrada que se cuide. 

Adega Regional Filhos de Moura
Rua de São Pedro, 575, Aboim (Amarante). 
96 968 3779 / 255 440 492. 
Ter-Sáb 10.00-15.30 | 19.30-22.30, 
Dom 10.00-15.30

Ricardo Dias Felner
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O escritor Rui Zink foi a 
um festival literário em 
Valongo e, agora, quer lá 
voltar todos os anos. 



Podemos escrever maravilhas sobre um 
restaurante onde só fomos uma vez? Podemos, 
se passados quatro meses ainda sonharmos com 
os filetes de pescada que por lá nos deliciaram. 
E não só podemos como devemos escrever se, 
quando voltarmos a Valongo, a primeira coisa 
que queiramos fazer é ir ao restaurante de Marta 
Costa, que, por incrível coincidência, se chama 
restaurante Marta Costa.
Tal como os políticos quando respondem aos 
inquéritos de verão, eu “só tenho um defeito”. 
O meu defeito não é ser demasiado bom, 
demasiado honesto, demasiado exigente comigo 
mesmo, demasiado trabalhador, demasiado belo e 
perfeccionista.
O meu defeito é apenas este: só consigo viajar 
em trabalho. A diferença é que os políticos dos 
inquéritos de verão estão a gabar-se (e talvez 
a aldrabar) quando dizem que “gostam de 
trabalhar”. Eu não. Eu não gosto de trabalhar. 
Aliás, acho que “gostar de trabalhar” não é 
virtude nenhuma. Simplesmente não consigo 
fugir ao trabalho, sobretudo quando viajo, porque 
quando viajo preciso sempre de um pretexto – e 
esse pretexto é o trabalho.

Em maio fui ao Onomatopeia, 
festival de literatura infanto-
juvenil de Valongo, para andar 
à bulha num daqueles duelos de 
brincadeira falante que a Adélia 
Carvalho desencantou, para gáudio 
de miúdos e graúdos. E adorei. E já 
marquei presença para o ano, pelo 
festival, claro, mas sobretudo na 
esperança de poder voltar a provar 
aqueles filetes no Marta Costa.
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É que mais dourado e leve e saboroso nunca vi. 
E o arroz? Não direi que foi “o melhor arroz 
que comi” porque, graças a Deus, Portugal está 
bem guarnecido de mestres arrozeiros. Em parte 
alguma do mundo vi a variedade e a criatividade 
e a bondade fumegante dos arrozes portugueses. 
E não é para me gabar mas (embora sempre 
em trabalho) eu conheço mundo. Os arrozes na 
Índia ou no Japão ou na China (enfim, em todo 
o Oriente) são sabedoria milenar, os italianos 
têm o risoto, a Colômbia o arroz com coco, 
mas os arrozes portugueses (com agrião, de 
tomate, com feijoca, miudezas, limão, berbigão, 
lingueirão, etc., arrozes secos, apenas húmidos ou 
declaradamente molhados) são maravilhosos. O 
arroz da Casa Marta Costa, esse, foi sem dúvida 
um dos melhores que já tive a honra, a alegria, 
a gula de degustar. Mais importante foi o modo 
como filetes e arroz combinaram.
Da escolha de vinhos, lamento, não me recordo. 
Sei que os copos chegavam cheios e, tal a sede (já 
vos disse que fui a Valongo dar à garganta?), logo 
ficavam vazios.
As sobremesas eram copiosas. Tanto quanto me 
lembro, vinham num carrinho, para tornarem 
mais difícil a escolha e impossível a recusa. Ainda 
assim, pedindo desculpa às sobremesas, a minha 
paixão ficou fiel aos filetes. Errata: ficou grata 
por aquele dia. E agora estou com curiosidade de 
provar os filetes de polvo, que em todo o Norte 
tendem a ser um esplendor, a vitela arouquesa 
assada no forno e o mais que aprouver.
Marta Costa prova ainda que as mulheres já 
não são só cozinheiras extraordinárias, podem 
também ser chefs. E mostrarem ao mundo aquilo 
que sempre tiveram mas estava meio escondido: 
coragem, talento empresarial, visão, presença.
Pensando bem, um dia destes – mesmo sem o 
pretexto do trabalho – sou homem para ir até 
Valongo e, como quem não quer a coisa, almoçar 
no Marta Costa. 

Restaurante Marta Costa
Rua Dom Pedro IV, 255, Valongo. 93 287 9876. 
Qua-Sáb 12.00-14.30 | 19.00-22.00, 
Dom-Seg 12.00-14.30

Rui Zink
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Bem escondido e discreto na zona oriental 
da cidade, onde tudo vai acontecer em breve, 
encontramos este pequeno Izakaya, fruto de 
um sonho de dois amigos que nasceram nessa 
mesma rua e que faziam de baliza a porta da 
garagem mesmo em frente. Regressaram à base 
com este projeto absolutamente imperdível na 
cidade do Porto. 
A título de curiosidade, a Rua Barão de São 
Cosme tem o único alojamento local da cidade 
que só acolhe turistas de nacionalidade japonesa. 
E esta, hein?
Izakaya significa “pub/tasca japonesa”, mas 
como não fiquei satisfeito, resolvi perguntar à 
minha amiga Yuka Kobayachi (@tokyo_yuka_
cafeliving), o que é para um japonês um Izakaya, 
qual o conceito e qual a identidade gastronómica. 
A resposta foi: “É um bar/pub informal, para 
uma bebida ao final do dia, onde também servem 
comida como espetadas grelhadas de frango ou 
peixe, sashimi, bifes variados e até fondue de 
queijo. Alguns têm salas privadas e mesas baixas, 
outros as mesas altas de pub inglês. Fecham 
normalmente às 23.00, mas o horário normal é 
entre as 18.00 e as 20.00.”
Aqui a coisa não é atascada e gastronomicamente 
é bem diferente. É um espaço de grande 
competência técnica, criatividade e algum 
requinte. São cerca de quatro mesas e mais quatro 
concorridos lugares ao balcão. Não há almoços 
e só há uma rodada por noite, isto é, 12 sortudos 
comensais por dia, nas mesas ou no balcão. 
Senhoras e senhores, segurem-se que o festim vai 
começar. 
Começamos com um akami (parte da carne 
vermelha do atum rabilho com menos gordura), 
servida numas bolinhas de alga ogo-nori 
desidratada e pérolas de gengibre. O sabor a mar 
é tão intenso que me lembrei de um comentário 

Izakaya 
Porto,
uma tasca 
que não 
é tasca

O Izakaya Japanese Cuisine tem um 
nome que não corresponde à sua alma. 
Mas tem uma alma que lhe cria uma 
identidade viciante e única na cidade. E 
que identidade! E que alma! E que vício!

CRÍTICA DE RESTAURANTES
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que fiz na minha primeira visita ao Belcanto 
e provei o Mergulho no Mar, do chef  Avilez – 
“acabei de dar um mergulho no meu mar de 
Ofir, passo as mãos pelo cabelo e deito-me na 
toalha para sentir nos meus lábios salgados este 
maravilhoso sabor a maresia”. Assim foi, mas 
desta vez sem estar em tronco nu, para gáudio 
dos presentes. 
Seguimos com um salmão escocês (não sendo 
possível “o selvagem”, esta é das melhores 
proveniências) com miso fermentado durante 
três meses e licor de umeboshi (fervido primeiro 
para tirar o álcool, e incorporado frio). Entre 
a doçura e o salgado, só apetecia embrulhar 
o salmão em tudo isto e esperar que aquele 
momento não terminasse nunca mais. Mas 
acabou. E, num excelente ritmo de serviço, 
chegou o usuzukuri (tipo de corte que permite 
apanhar as várias camadas da carne – pele, 
lombo e barriga) de robalo, com um viscoso e 
maravilhoso molho com manteiga de amendoim, 
quatro diferentes sementes de sésamo, com os 
seus óleos extraídos, e uns rebentos de ervilhas 
a dar frescura e amargor. Sabores a amendoim, 
cacau e café com uma textura perfeita, a parte 
sensorial em ebulição, esquecemo-nos até de 
quem está à nossa volta. 
E, depois, ainda acertaram no meu peixe favorito, 
que, diga-se de passagem, nunca tinha comido 
num restaurante japonês: salmonete. Vinha 
ligeiramente braseado, tinha amaranto a dar-lhe 
um toque terroso, alga desidratada, miso preto 
com dois anos de fermentação, com cevada, dashi 
e kombu fumado, tudo a contrastar lindamente 
com o sabor a marisco do salmonete. Encimavam 
microvegetais como a capuchinha, para dar ainda 
mais frescura. Oishi!, isto é, delicioso.
No round seguinte houve um fish fight entre 
sashimi de salmão e niguiri de atum e barriga de 
atum, com a particularidade de termos de um 
dos lados peixes com cura e maturação feitas na 
porta ao lado. A soja tinha igualmente dois anos 
e o gengibre fora cozido e preparado pelo chef  
Rúben. Quando a matéria-prima é de primeira, 
o resultado é de luxo. Assim foi.
Seguiu-se a okonomiyaki (“okonomi” significa 
o que é que você quer ou pretende e “yaki” 
frito ou grelhado), a famosa panqueca ou 
omelete japonesa, encontrada muitas vezes na 
forma de street food no Japão. Esta estava mais 

perto da omelete, cremosa, couve repolho (a 
dar o toque moderno à tradicional receita), a 
popular maionese japonesa Kewpie e o intenso 
katsuobushi (atum seco, fumado e fermentado) em 
movimentadas raspas. Eu sei que é uma heresia, 
mas se fosse eu, sem ninguém ver, colocava umas 
pedrinhas de sal por cima.
Quanto às sobremesas, sempre muito pouco 
açúcar, como em todos os doces japoneses. 
Tivemos um maravilhoso creme de matcha com 
bolo de mel da Madeira desidratado e crocante 
(em homenagem à mulher do chef) e um 
cheesecake japonês, que ficava entre um soufflé 
e um bolo castella, o pão-de-ló japonês.
Na altura da minha primeira visita, no meu 
post do Instagram dizia assim: “Quando as 
pessoas se apaixonam têm aquele ímpeto de 
contar os minutos para voltarem a estar juntas. 
Ontem, aconteceu-me o mesmo. Conto os 
minutos para a próxima quinta-feira, para 
poder reconfirmar que, de longe, neste registo, 
o Izakaya é o melhor da cidade. Foi de tal 
forma que, num grupo de 10 amigos, tenho a 
certeza de que não fui boa companhia. 
A minha cabeça, ontem, estava noutro lado. 
Tal como quando as pessoas se apaixonam.
O serviço é de uma enorme informalidade, 
simpatia e competência, a carta de vinhos é 
pequena, mas criteriosa e bem pensada. Como 
tudo o resto. 
Tenho dito! 

Izakaya Porto
Rua do Barão de São Cosme, 96. 93 433 7690. 
Ter-Sáb 19.30-23.30

José Manuel Pires

©
 F

ac
eb

oo
k 

Iz
ak

ay
a 

Ja
pa

ne
se

 C
ui

si
ne



22EGGAS

Vários acasos levaram-me a este restaurante, uma 
das grelhas de peixe mais extraordinárias que 
conheci em Portugal. Estava em reportagem na 
zona de A-dos-Cunhados, mas o assunto nada 
tinha a ver com mar. O tema era carne, mais 
concretamente, o trabalho feito no Talho d’As 
Manas, cuja unidade de produção fica à entrada 
desta vila, perto de Torres Vedras. Calhou As 
Manas convidarem-me para almoçar e calhou 
que o que estava a apetecer às talhantes, depois 
da desmancha de um porco de raça alentejana, 
era peixe. “Peixe?!”, pensei. “Num almoço com 
talhantes?! Em A-dos-Cunhados?!”

de A-dos-Cunhados

CRÍTICA DE RESTAURANTES

Quem diz que “a Oeste, nada de novo” 
é porque ainda não conhece esta grande 
casa de peixes e mariscos, onde não falta 
um franguinho assado. 

A grelha

A vila fica a nove quilómetros da costa e prova 
que, tantas vezes, as mesas no areal servem pior 
pescado do que aquelas onde se vai sem chinelo 
no pé. Nove quilómetros não é nada, muito 
menos quando o patrão é obcecado por peixe 
fresco de qualidade e compra só do melhor, 
em várias lotas do país. Lembro-me de entrar 
lá, pela primeira vez, e ficar vários segundos 
a fazer contacto ocular com um goraz, como 
Mickey Rourke e Kim Basinger naquela cena 
da água a cair (eu sei, sou velho). 

Como se sabe, o olho do goraz é 
enorme, sendo que este estava tão 
cristalino e translúcido que quase 
lhe podia ver o fígado.
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As Manas terão intuído a química entre mim e 
o peixe de águas profundas e, minutos depois, 
eis uma travessa enorme e pornográfica com o 
dito, escalado a bisturi, banhado a azeite e alho 
cru. Já sei, escalar peixe é não-sei-quê, morte a 
quem escala o peixe, afogue-se quem o come. 
Não vou nesses dogmas. Há peixes de tamanho 
que justificam que se escale. Escalar pode secar 
mais a carne, mas se o churrasqueiro dominar 
bem as brasas, isso controla-se. De resto, com um 
peixe assado aberto ao meio temos mais superfície 
caramelizada, temos mais reacções de Maillard. 
Aplausos a isso. 
Abriu-se a refeição com camarões cozidos, 
grandes e de qualidade, rijos e frescos, nada 
desses importados da Argentina ou dos de 
supermercado, cozidos com corante e demasiado 
sal. E bebeu-se do melhor, um branco da região, 
do produtor e especialista em agricultura 
regenerativa Sérgio Nicolau. A região, aliás, 
ganha notoriedade vínica, em particular porque 
é ali bem perto, no Turcifal, que está o Vale da 
Capucha, onde são feitos brancos salinos em 
regime biológico, sem máscaras, nem catrefadas 
de sulfitos.
No Ave Dourada, não há uma propensão para 
estes vinhos naturais – ou de intervenção mínima 
–, mas ainda assim podemos lá ver preciosidades, 
seja neste estilo (como o vinhas velhas, branco, de 
António Madeira, de 2019), seja entre escolhas 
mais conservadoras, numa lista que envergonha 
várias casas reconhecidas de Lisboa e do Porto. 
Numa segunda visita, numa sexta-feira à noite, fui 
surpreendido com uma enchente, já passava das 
21:00. E dei por mim a pensar. Como é que este 
restaurante me tinha passado, a mim, que há anos 
frequento o Oeste, que aí vivi, que aí penei anos a 
fio para encontrar uma casa com uma grelha de 
peixe consistente? 

Quem escondera este tesouro? 
Quem são estes clientes? Será que 
os a-dos-cunhadenses conseguiram 
guardar este segredo durante sete 
anos, afastando assim forasteiros? 
Estarei a quebrar um pacto 
qualquer, ao escrever sobre o sítio? 

Ricardo Dias Felner

A espera pela mesa, nessa noite, atiçou-me o 
apetite e permitiu apreciar com mais tempo 
a montra. Desta vez, havia sardinhas tesas e 
retorcidas como grampos, lulas de anzol de 
palmo e meio com a pele intacta, ovas frescas 
de pescada, salmonetes e pregados que saíam 
como frangos de churrasco, grelhados inteiros só 
com uns golpes na lombo e servidos assim, em 
travessas de banquete gaulês. Também saíam 
frangos de churrasco, efectivamente, desses 
pequenos, com dimensão e tempero à moda da 
Guia. Tudo bom, a mostrar que há mão atenta no 
lume, com um serviço à antiga portuguesa, atento, 
rápido e competente e, sobretudo, uma atenção 
extraordinária à matéria-prima, do pescado mas 
também da salada, com tomate coração de boi, 
e das batatas, que aqui são verdadeiras, a murro, 
nos peixes, fritas em palitos, nas carnes.
Eis uma grande casa, a mostrar que o Oeste 
também sabe servir. Oxalá perdure por muitos 
anos. 

Ave Dourada
Rua Monte Pio, 30, A-dos-Cunhados. 261 981 
412. geral@avedourada.com. 09.00-24.00. Fecha 
às segundas e ao 2º domingo do mês 
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As lojas do Porto são as melhores e as mais 
complexas do país. Ao passearmos entre 
Cedofeita e a Rua do Rosário encontramos 
boutiques (podemos dizer “boutiques”?) que são 
galerias, e galerias que são boutiques, e boutiques 
que são ateliês, e ateliês que são livrarias, e 
livrarias que são lojas de vinis – e tudo isto ao 
mesmo tempo.
Em algumas, a ideia parece não ser vender, mas 
criar uma obra artística, um sítio bonito onde por 
acaso se expõem camisas de lã orgânica, sapatos 
de artesão e discos da Motown. O espaço é a 
atracção. Existe para entrarmos lá e suspirarmos 
e sairmos. 
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O casal luso-nipónico mais 
gastronómico do Porto está de 
volta. Ricardo Dias Felner foi 
descobri-los num pátio idílico 
em Cedofeita.

No interior, costuma pairar uma serenidade de 
casa de campo, talvez um piano de Keith Jarrett 
em fundo, e se olharmos com atenção podemos 
ver a anfitriã, muitas vezes sentada, fruindo o seu 
lugar, tirando por segundos os olhos do Foucault 
para um sorriso de boas-vindas.
As anfitriãs das lojas de Cedofeita não se impõem, 
assim se quedam, sem perguntarem se precisamos 
de ajuda. Na verdade, frequentemente pouco 
podem ajudar, porque as lojas-ateliês-tudo do 
Porto, sendo as melhores, também são as mais 
caras. Há t-shirts a custar 120€, que nos deixam a 
pensar se estaremos perante uma peça usada por 
Steve Jobs. 
A Coração Alecrim é uma loja assim, das 
primeiras da cidade. Mas tem mais ainda. 
Depois da secção de plantas, dos panos de linho 
e da cerâmica de autor – lá bem nas traseiras – 
encontramos um pátio florido com uma cozinha 
acoplada. É aí que oficia desde Fevereiro o casal 
luso-nipónico Miguel e Sako, um duo de artistas 
também eles híbridos.
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Depois ainda há sempre os omusubi. Omusubi 
são bolas de arroz japonesas, envoltas em alga 
nori e recheios vários. Há omusubi clássicos, 
como o de umeboshi, a ameixa salgada e 
fermentada. E depois os do dia, como o de atum, 
folhas de rabanete e miso hatcho. 
“Fazemos tudo nós”, há-de explicar Miguel, 
solene e altivo, peça de arte ambulante, 
manequim dos seus próprios colares e chapéus. 
Quando trincamos o omusubi, temos arroz 
carolino e colante do Sado, uma doçura suave, e a 
alga nori salgada, seca e estaladiça como poucas. 
“Compramos das premium, importadas do 
Japão.” Acredito.
Há ainda infusões e um ginger ale caseiros, mas 
tudo pode mudar de um dia para o outro. Uma 
das características do Musubu é que nunca se 
pode dar nada por garantido, incluindo a reserva: 
só pode ser feita no próprio dia, por telefone, 
sendo que o restaurante só abre aos almoços e de 
quinta a sábado. Outra marca é que a cozinha 
tem um timing próprio e lento, porque é tudo 
esculpido pelas mãos de Sako, ao momento. 
Com poucas semanas, parece-me que restam 
afinações por fazer. É também certo que o 
conceito é baseado nas plantas (sem ortodoxia) 
e que há uma delicadeza nipónica que pode 
ser confundida com insipidez, sobretudo pela 
comunidade tuga habituada à molhanga 
puxadinha (à excepção do umeboshi, salgado 
demais, desta vez). Ainda assim, não encontro 
outra cozinha igual.

Miguel e Sako são já um casal 
mitológico da gastronomia do 
Porto. Há uns anos revolucionaram 
a cozinha de centro comercial. 
Agora, conseguiram a proeza de 
sofisticarem a ideia portuense de 
concept store. E isso é obra. 
Longa vida. 

Musubu Café
Coração Alecrim, Travessa de Cedofeita, 28, 
Porto. 91 398 0790. Qui-Sáb 11.00-16.00

Ricardo Dias Felner

Miguel nasceu em Ramalde, estudou 
planeamento urbano em Aveiro e viveu em 
Londres. Foi aí que conheceu Sako, japonesa 
de Tóquio, professora primária, que estudava 
escultura enquanto ele estudava design. 
Ambos têm um entendimento próprio da estética 
e da cozinha. Quando os conheci, serviam numa 
lojinha das Galerias Lumière, hoje um shopping 
em vias de extinção. Depois disso, ainda abriram 
o Namban, na Rua dos Bragas. Eu ia atrás do 
seu artesanato fino e hortícola e de uma ideia 
de despojamento belo. Muitas vezes, a comida 
demorava a chegar, mas entretinha-me com 
a performance e os acessórios e a deslindar os 
sabores por trás da poesia. 
Desta vez não foi diferente. No chão, a mesma 
ardósia cheia de palavras bonitas. Veja-se isto. 
“Salada de batatas novas, favas, sauerkraut 
caseira de couve roxa, vinaigrette de soja, alho 
e sultanas”. Como um poema naturalista, o 
prato tem uma polissemia intricada, um fim 
desconhecido. Mas na sua economia, no adjectivo 
curto, no mundo e na viagem que convoca, o 
nome já é sabor e fruição. Quando eu leio isto, 
já estou a comer. 
Mais: “Kakuni de barriga de porco em caldo doce 
de soja.” Podemos não saber o que é um kakuni, 
mas queremos logo um kakuni. E por fim: “Bolo 
de chocolate negro e gengibre, slush de pêra rocha 
e sake.” Slush de pêra rocha? Sake? Chocolate e 
gengibre? Tudo junto? Como? Que raio. Quero 
e quero. Mesmo que custe 8,5€. Quanto vale um 
poema em forma de sobremesa? 
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O homem que pôs a cozinha vegetariana 
no mapa do fine dining nacional trocou as 
latas de tinta pelas facas. Ou então, não. 
Ricardo Dias Felner foi jantar ao Fava 
Tonka e saiu de lá com três horas de lições 
de vida. 

Houve um tempo em que assinava “Ofer”. Tinha 
15 anos e fazia parte de uma crew de Leça da 
Palmeira, chamada DNA. Nessa altura, grafitar 
era mal visto. Estava-se longe do glamour que 
Vhils haveria de trazer para a arte de rua. “Já 
fugi umas quantas vezes da polícia. Não era uma 
actividade bem vista. Às vezes, vinham os cotas 
atrás de nós.” 
Nuno andou nesta vida até aos 19 anos, entre 
Gaia e Leça, onde cresceu. Depois, parou. Foi 
uma década de interregno até voltar às lides. 
Hoje em dia, quando não está atrás do balcão do 
Fava Tonka, pode ser visto em frente ao muro de 
400 metros da Escola Secundária da Boa Nova, 
de lata na mão. O muro já está licenciado para 
graffiti. E os vizinhos, agora, chegam ao pé dele 
e congratulam-no. 
O que aconteceu nestes dez anos? O que 
transformou Ofer, o rufia, no respeitável chef  
Nuno? O que transformou o país? Como é que 
um miúdo “que cresceu no cliché de ver a avó 
cozinhar” – no cliché dos graffiters – acabou 
responsável por um dos restaurantes mais 
considerados do país? 
Inaugurado em 2018, o Fava Tonka, em Leça 
da Palmeira, é hoje tido como um oásis da 
cozinha vegetariana de autor. Aqui, não há falsos 
hambúrgueres de seitan, nem montanhas de 
alface e rúcula. O processo criativo é o mesmo 
que encontramos num restaurante gastronómico 
ou num Michelin da era moderna: respeitam-se 
as épocas dos produtos, extrai-se-lhes o sabor até 
ao limite e inventam-se combinações que fazem 
os clientes exclamarem “uouuuuuu” – e voltarem 
uma e outra vez. 

Ricardo Dias Felner

O restaurante pertence ao grupo Avesso, que 
detém, entre outros, o Esquina do Avesso, mesmo 
ali ao lado. Nuno Castro é chef  executivo de 
todas as cartas, mas foi no Fava Tonka, de que 
também é sócio, que assumiu notoriedade. 
Num país onde a alta cozinha costuma cingir-se 
a Lisboa e Algarve, actualmente, o graffiter de 
Leça é convidado para festivais e jantares a 
quatro mãos a sul – como nas recentes investidas 
na Herdade do Esporão, em Reguengos de 
Monsaraz, ou no Sála, em Lisboa.
As viagens, todavia, têm de ser curtas, porque 
o restaurante está quase sempre cheio, mesmo 
sabendo-se que uma refeição pode chegar aos 
50 euros, ao jantar (ao almoço, há um menu em 
conta). E mesmo estando longe do furacão do 
turismo, com epicentro na Avenida dos Aliados e 
no Rossio. Os clientes são sobretudo portugueses 
e Nuno estima que 80 por cento não professe o 
vegetarianismo como religião. O que os atrai é 
o sabor e a surpresa – duas coisas em que ele é 
mestre.

Do pão e do leite, tudo!
Numa visita recente, explicou-me o processo 
criativo. Enquanto chegavam à mesa os pratos do 
novo menu (muda de três em três meses), Nuno 
esmiuçava os tortuosos caminhos do receituário. 
O método é muito pessoal, mas tem uma 
metodologia. Primeiro, pega num ingrediente ou 
numa sobra (como fez, recentemente, com talos 
de espinafres) e depois vai testando e errando e 
fazendo perguntas. 
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O miúdo olhava-os de baixo mas tinha “muita 
vontade de aprender” e sabia agora a sua vocação. 
Depois de deixar para trás o curso de Economia, 
era a cozinha que o puxava, queria aprender. 
Ciente disso, pediu conselho ao chef  Jerónimo 
e este indicou-lhe o estrangeiro: a Irlanda do 
Norte, “um sítio divertido onde não teria de pagar 
propinas”. Num ápice, Nuno partiu com 
a namorada e uma mão à frente e outra atrás. 
Chegados ao frio – “faziam dois graus negativos” 
– tratou de arranjar sustento. Era preciso 
trabalhar para pagar os estudos. Foi então que 
apareceu o Soho Place, casa de um ex-chef  do 
Hilton, Leo Small. “Ele tinha um feitio tramado, 
mas já fazia saladas frias de lavagante, pratos de 
caça. Punha-me a depenar pombos. E eu era uma 
máquina. Ele dizia “faz assim” e eu fazia assim.”
Nuno passava três dias por semana no Soho 
Place – 16, 17 horas por dia. Era explorado, 
maltratado, mas absorvia tudo o que podia. Leo 
Small, o chef  com “mau feitio”, comentou ao 
Eggas, por mensagem, a estadia de Nuno. “Ele 
era um grande jovem chef  e fico contente de 
saber que está a dar-se bem. O Nuno tem uma 
grande ética no trabalho para um jovem commis. 
Estava sempre disponível para aprender mais 
sobre o seu ofício”, elogiou.
Rapidamente, Nuno ganhou a confiança de Leo 
Small e, profissionalmente, estava tudo a correr 
bem. O mesmo não se pode dizer a nível pessoal. 
Passado um ano de ter chegado à Irlanda, a 
namorada, com quem partira na aventura, decidiu 
acabar a relação. “O meu mundo colapsou. Ela 
era a mulher da minha vida. Parecia que o meu 
mundo ia acabar”, recorda Nuno.
A sua vontade foi regressar a Portugal. Ligou ao 
pai, disse-lhe que não se estava a integrar, que 
queria voltar. Mentiu “para não o preocupar”. O 
pai persuadiu-o a terminar os estudos, ficar mais 
um tempo. Ele acedeu e, de repente, tudo mudou. 
Deixou de fazer “a vida típica do casal português, 
sempre junto, fechado em si”, para se abrir à 
cidade e aos amigos. A partir daí, era um solteiro 
com dinheiro no bolso e nenhuns encargos 
amorosos ou financeiros.

Foi assim, por exemplo, com o leite e com o pão. 
Pão e leite podem entrar num fine dining ou são 
comida de pequeno-almoço? Como aproveitar 
o leite de um produtor amigo da região e o 
desperdício dos couverts? Com o leite, Nuno 
fez tudo e mais alguma coisa, incluindo uma 
manteiga tão reduzida que acaba como um 
brown cheese. “Quando ralas aquilo, como 
se fosse uma gema curada, estás a pôr noisette. 
O leite é das cenas mais incríveis.”
Com o pão, Nuno fez uma infusão que apodreceu 
– nada que o fizesse desistir. 

Começou então “o método Nuno”, 
que consiste em “brincar aos 
cozinheiros”. “Primeiro, tentei uma 
infusão com o leite a frio. Quando 
fui a ver, o leite tinha-me azedado, 
virou queijo. Liguei a ficha. ‘O pão 
está vivo, estou a fazer iogurte. Ok, 
vou ter de matar o bicho no forno’.” 

Quando já dominava o binómio leite-pão, Nuno 
fez manteiga que sabe a sourdough e depois fez 
gelado que cheira a avelãs. 
“Cozinheiros com 10, 15 anos, não percebem o 
ciclo do leite. O que é iogurte, manteiga, natas. 
Do leite deriva tudo. Pegares nisso e começares a 
desconstruir é altamente.”

Da Irlanda do Norte ao Cafeína
Até chegar aqui, no entanto, Nuno andou muito. 
Mais concretamente 1500 quilómetros, a distância 
que vai do Porto até à Irlanda do Norte. Foi aí 
que começou a viagem pela alta gastronomia. 
Aos 19 anos, durante uma escala curta no 
Sheraton do Porto, o chef  Jerónimo Ferreira, que 
liderava o restaurante do hotel, mostrou-lhe o 
caminho. Professava o método da velha guarda. 
“Para ele, eu era o chega-me isto, chega-me 
aquilo”, recorda Nuno, rindo. Mas Jerónimo 
era tido como um bom formador e as segundas 
linhas do Sheraton, nesse tempo, eram só jovens 
craques: Ricardo Costa (The Yeatman), Marlene 
Vieira (restaurante Zunzum e Marlene,), João 
Oliveira (Vistas). 

GRANDE CHEF
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“Foram os melhores tempos!”, 
lembra Nuno. Mas ao final de 
quatro anos, com um curso 
despachado em dois anos e meio 
“com uma perna às costas”, a 
temporada estava terminada. 
Ia com várias experiências no 
currículo, desde trabalhar numa 
corporação de bombeiros local a 
dar serviço num restaurante chinês. 
Só lhe faltava ser chef. 

O congelador mágico
O discurso de Nuno é torrencial. Ora interrompe 
para explicar a moqueca que Cátia Vital, chef  
de sala e sua mulher, traz à mesa (maravilhosa, 
com o tal leitelho), ora já está a partir para 
outra ideia, outro conceito, outra invenção. A 
sua vibração é genuína. Ao contrário de outros 
chefs, já dormentes com tanto sabor e sucesso, 
entusiasma-se a cada prato. “Isto é uma delícia”, 
repete. O auto-elogio, no caso, não é bazófia, mas 
paixão autêntica, prazer pela comida – que pode 
ser a sua, mas também a de um colega. 
No ano passado, por exemplo, foi convidado a ir 
cozinhar com Carlos Albuquerque, do restaurante 
da Herdade do Esporão. Os elogios saem-lhe 
disparados. “O Carlos é incrível. Ensinou muitos 
chefs mais velhos e mais famosos a fazer muitas 
coisas. Adorei cozinhar com ele.” Instado a 
dizer o que pensa de Nuno, Carlos retribuiu. 
“Para mim, o Nuno tem o melhor restaurante 
vegetariano em Portugal!”, comentou, indicando 
as três características fundamentais da sua 
cozinha: “texturas, acidez, frescura”.
Fora a parte técnica, há também encómios 
à pessoa. “Ele é mesmo – e desculpa-me a 
expressão – sem merdas. Diz o que lhe vai na 
alma, é um coração puro”, acrescenta Carlos. 
E diz de uma forma própria: é um chef  do Norte, 
com pronúncia do Norte. Durante a estadia 
no Esporão, nem sempre o compreenderam. 

“Quando falava de alguns produtos, não percebia 
o que ele queria. ‘Choura’, por exemplo. Estava 
sempre a falar de ‘choura’, e eu não percebia. Até 
que, finalmente, lhe disse: ‘Nuno, mas o que é 
choura’? Ele respondeu ‘Chouriça, pá!’”
Chouriça não entra no menu do Fava Tonka, 
claro. Mas isso não desilude Nuno. Antes pelo 
contrário. “Trabalhar carne e peixe já não me 
dá tanta pica.” Sem o umami animal, é preciso 
ir buscar sabor e complexidade onde for preciso. 
Incluindo ao congelador. A meio da moqueca, 
Nuno atalha: “Tem de se acabar com o estigma 
do congelador. Vou-te mostrar.” 
Num salto, põe-se atrás do balcão. Do congelador 
saca uns cestos metálicos que coloca por cima de 
uma tina. Os cestos parecem ter tomate picado. 
“Fazemos o processo do gaspacho. Deixamos 
a macerar meia hora à temperatura ambiente. 
Depois metemos num tupperware e congelador 
com ele. Tchau, Laura! Fica ali um mês no 
congelador.” 
A ciência por trás da técnica é simples: “O 
congelador vai substituir o processo de cocção. 
Vai-te concentrar o sabor, naturalmente. E ao 
descongelar, fazes aquilo sangrar, já clarificado.” 
É a parte líquida, que escorre dos cestos, que 
importa. Nuno enche-me um copinho daquele 
sumo de gaspacho, ainda gelado, e fica a olhar 
para mim. A intensidade do sabor é notável. 
Antes de eu me pronunciar, antecipa-se: “Tchau, 
Laura!”
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Nuno foi. Depois da entrevista, ficou à espera. 
O telefone não tocou. Voltou a ter de entregar 
currículos, como quando chegara à Irlanda do 
Norte. Teria de começar tudo de novo, como se 
fosse um estagiário e fazer a ronda da entrega de 
currículos. Num sábado, passou pelo Cafeína, 
então o grande fine dining do Porto. O chef  
gostou da sua biografia. Na segunda-feira, Nuno 
entrou logo ao serviço e, desde então, nunca mais 
parou, sempre sem sair do circuito do Grande 
Porto. Andou no Terra e no Paparico, entre 
outros, e acabou por estabilizar no Esquina do 
Avesso, onde esteve cinco anos, a tempo inteiro. 
O Fava Tonka é o seu primeiro palco e ele 
tem dado boa conta dele. O apreço ultrapassa 
as fronteiras do Norte, coisa meritória. “É 
mais difícil a um restaurante no Porto ser 
reconhecido”, atira. Acresce que, em rigor, ele 
não está no Porto. Leça da Palmeira fica a 25 
minutos de carro do Porto. Em Leça, para além 
de não haver redacções nem muitos bloggers, 
também não há turistas. “Obriga-me a estar em 
bicos de pés todos os dias.” 
Sobre a hipótese de ter uma estrela Michelin, o 
discurso está alinhado com o que pensa a maioria 
dos chefs da sua geração. “Não vou ser hipócrita 
e dizer que não gostaria. Só não trabalho para 
a estrela, mas para fazer aquilo de que gosto, 
aquilo que faz sentido.” E o que faz sentido é ter 
um restaurante criativo, em que quase tudo é 
nacional. “Até o estupor do tronco de eucalipto 
que faz de balcão é português”, remata, rindo. O 
que faz sentido é poder libertar a sua energia em 
forma de comida. 
Nem sempre o consegue. Porque é muita energia. 
“Ando sempre com milhentas ideias”, assume. A 
sua cabeça funciona depressa demais. Por vezes, 
atropela-o. Nessas alturas, Nuno precisa de “ar 
fresco”, de soltar essa tensão criativa. De voltar 
para a rua, aos muros de Leça. O graffiti ajuda-o 
“a libertar essa pulsão”. E ensina-lhe a paciência 
necessária para a cozinha. “Não está bem, pinta 
de rolo por cima. Volta a fazer.” 

Brincar aos graffiti. 
Brincar aos cozinheiros. 

A história para chegar até à técnica do 
congelador é longa, mas Nuno explica-a com 
fervor. “Aconteceu por causa do caril”, começa 
por justificar. Quando pensou em abrir um 
restaurante vegetariano, Nuno assumiu que iria 
fugir aos clichés. No topo, estava o caril indiano. 
“Abomino. Disse para mim mesmo: ‘Há-de ser o 
último prato que vou ter na carta.’” 
Por outro lado, o chef  gostava muito daquilo 
a que muitos chamam de caril verde tailandês, 
mas que na verdade nada tem da mistura de 
especiarias clássica dos molhos indianos. Atirou-
-se à missão. Juntou os ingredientes tradicionais: 
galanga, citronela, lima kaffir, leite de coco, 
coentros, açúcar de cana. E usou a técnica 
clássica: liquidificou e depois fritou tudo. O verde 
da pasta, “um verde Hulk”, desapareceu com o 
calor, perdeu-se a frescura. Voltaram as perguntas. 
“Como vou resolver isto? Porque é que tenho de 
fritar isto?” 
Tentativa e erro, acabou por misturar tudo e 
guardar no congelador. “Duas ou três semanas, 
está ali a macerar. Quando tiramos, escorre um 
creme do leite de coco e daquele sangue das ervas, 
daquele bacanal todo. No final, tens essência de 
caril thai. Quando provas, estás a comer o molho 
aquecido pela primeira vez, sem deixar ferver, 
70 a 80 graus.” Nuno sublinha a cor, outra vez, 
acrescentando mais nuances de verde. “Passa de 
verde alface para verde Sporting… Lindo, lindo, 
lindo… Levas um estalo que até andas de lado.”

Do Cafeína aos muros de Leça
Um estalo foi o que Nuno levou quando voltou da 
Irlanda do Norte. Estava-se então em plena crise 
financeira mundial, circa 2008. Em Lisboa, o 
cenário da cozinha de autor era pobre. “Que me 
lembre, falava-se do Vila Joya e do Eleven.” 
Mal aterrou, foi ter novamente com o chef  
Jerónimo Ferreira, para se aconselhar. As notícias 
não eram boas. “Voltaste numa péssima altura. 
Estou de partida para o Brasil”, disse-lhe o antigo 
formador, antes de acrescentar. “O Miguel Castro 
e Silva está a recrutar. Vai lá.”

GRANDE CHEF
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O Fava Tonka é o seu 
primeiro palco e ele tem 
dado boa conta dele. 
O apreço ultrapassa 
as fronteiras do Norte, 
coisa meritória.
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Ricardo Dias Felner

O restaurante Ó Balcão 
está cada vez mais 
saboroso, mas tem também 
uma nova missão: salvar 
os peixes de rio. Ricardo 
Dias Felner embarcou no 
Tejo e desembarcou em 
Santarém, com o chef  
Rodrigo Castelo ao leme.

Rodrigo Castelo 
quer salvar 
os peixes do Tejo. 
Como? Cozinhando-os
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Em muitos restaurantes, o uso de sinónimos, 
regionalismos e nomes científicos é uma forma 
de encobrir o nome mais comum de peixes 
desconsiderados. Aqui, não. O Ó Balcão assume 
o seu siluro com orgulho, apesar de a praga 
estar a acabar com o resto da fauna do Tejo, 
ou melhor, sobretudo por isso. “Ainda há dias 
tivemos aqui uma cliente que nos contou que 
viu um peixe destes a comer um pato selvagem”, 
conta o empregado. 
Quatro horas antes, tivera uma prova impressiva 
do fenómeno. Logo de manhã, segui com o chef  
do restaurante, Rodrigo Castelo, para o porto de 
Vila Velha de Ródão. A ideia era irmos pescar 
com Carlos Serra, um dos homens que faz faina 
profissional no Tejo, há 20 anos, e que fornece o 
Ó Balcão. Quando embarcámos, já o pescador 
andava a levantar redes desde as seis da manhã, 
com a colheita a trazer uns quantos peixes-gato e 
lúcios-perca de 1,5 kg.
Faltava o big boy. “Ainda vamos apanhar um 
grande, Rosita”, atirava o pescador para a sua 
ajudante, ambos vestidos de oleado, manobrando 
o leme do motor Yamaha entre bóias e lodo. Das 
malhas, saíam sobretudo lúcios pequenos. “Isso 
era bom era para fazer como se fossem anchovas. 
Vou experimentar”, sentenciava o chef, sem com 
isso entusiasmar os pescadores.
A cada rede que puxavam, a braços, reacendia-se 
a esperança. “Está pesado! Vem lá coisa grande!”, 
anunciava Rodrigo Castelo, para depois rematar, 
pândego: “Olha, é peixe-pau.” Das malhas, 
erguia-se então um tronco já polido pela corrente. 
A cena repetiu-se com mais redes, ora na 
margem esquerda, ora na margem direita do rio. 
Carlos Serra e Rosita pareciam resignados, sem 
dramatismo, habituados à míngua. O rio não dá o 
que as pessoas pedem. O rio dá o que dá. 

GRANDE CHEF

O prato é servido já no final do menu de 
degustação, no Ó Balcão. O naco de peixe vem 
envolvido por uma espécie de pil pil, com molho 
da massa à Barrão, típica do Ribatejo, pontilhado 
de torresmos de tendão de vaca e meia-dúzia 
de grãos de bico. Tem acidez e gordura, mas 
também delicadeza. Não consigo identificar o 
peixe, húmido por dentro, ligeiramente braseado. 

“É siluro, também conhecido 
como peixe-gato”, explica 
orgulhoso o empregado de mesa, 
Nélson Martins, como quem 
anuncia um cherne. 
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A dada altura, o telemóvel de Carlos Serra 
tocou. Do outro lado, alguém perguntava por 
uma encomenda para Espanha: 300 kg de 
lagostins. Serra trabalha os lagostins de rio, tendo 
construído uma rede de tanques para os depurar. 
Seguem quase todos para o país vizinho. Mas, 
todos, são poucos. “Querem 300 kg… mas como 
é que eu sei quantos quilos vou ter! Pensam que 
isto é como arranjar fardos de palha.”
O negócio da pesca não são discos pedidos e o big 
boy tardava. Apareceram, entretanto, uns quantos 
lúcios-perca pequenos, alguns já muito parados. 
Mas o que mais impressionava era nas esteiras do 
bote só se verem duas espécies: siluro e lúcio-
-perca. Como se o Tejo tivesse ficado reduzido 
a um dueto. Como se a dupla tivesse dizimado 
tudo em seu redor. Enquanto puxava a última 
rede, Carlos Serra evocava açordas de barbo, 
com o peixe preparado em salmoura, como se faz 
para os lados de Nisa; Rodrigo Castelo enaltecia 
a carne do achigã e do alburno. Mas todas essas 
espécies parecem ter desaparecido dentro das 
bocas serradas do siluro e do lúcio. As feras do 
Tejo estão a ajudar a dizimar tudo à volta. E uma 
coisa é ouvirmos nas notícias, outra é vermos com 
os nossos olhos, acompanhados de Carlos Serra, 
pescador que anda na faina desde pequeno, e de 
Rodrigo Castelo, que fez dos peixes de rio uma 
batalha e uma missão. 
Na viagem de Vila Velha de Ródão para 
Santarém, onde está o Ó Balcão, o chef  haveria 
de concretizar ao que vem. Depois de anos a 
promover a gastronomia do Ribatejo, Rodrigo 
Castelo está mais empenhado do que nunca 
em manter o rumo da identidade regional, mas 
dando-lhe uma nova causa: acabar com o siluro 
e o lúcio-perca, abrindo espaço à recuperação de 
outras espécies do rio. Como? Cozinhando-os. 
Muito. E bem. 
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GRANDE CHEF

Quando é que começou esta preocupação 
com os peixes de rio?
Há uns oito anos, perguntei ao Carlos: “Se o lúcio 
fosse um peixe de mar, que peixe seria?” E ele 
disse-me: “É muito parecido com o bacalhau.” 
E foi aí que comecei a fazer as primeiras curas, 
a sério. Tanto que o nosso primeiro projecto de 
cura com a Lugrade [marca de topo de bacalhau 
salgado], foi com lúcios. Fizemos tal e qual como 
se fosse um bacalhau. E ficou tão bom ou melhor.

Como fazes as curas? 
De formas diferentes, consoante os peixes. Pode 
ser com sal, com açúcar, com água com gás, com 
algas. Tenho algumas curas sépticas, também. 

O que são?
São curas feitas com álcool. Recorremos a mirin, 
sake, aguardente. E depois também temos curas 
de fumo. 

E tens espaço para fazer isso tudo, 
no Ó Balcão?
Faço lá e também faço alguma coisa no fumeiro 
da Escola Superior Agrária de Santarém.
 
Quantos peixes são trabalhados no 
restaurante? 
O desafio foi fazer 17 espécies de água doce, que 
é o que vais provar hoje.

Mas hoje, por exemplo, só se pescaram 
duas espécies, não tradicionais. 
Sim, e isso é grave. São espécies invasoras, que 
não são nativas do rio. Foram colocadas no rio, 
pelo Homem, por pescadores desportivos. São 
peixes de grande porte, que comem o barbo, a 
fataça, a boga… ou seja, todos os outros que eram 
nativos do rio e que nos interessavam. Hoje, não 
vimos sair uma carpa, sequer. Isto é preocupante. 
O meu objectivo, enquanto cozinheiro, é 
cozinhar estes peixes, é pôr as pessoas a consumir 
estes peixes, para incentivar os pescadores a 
apanharem-nos e a darem-lhes valor, assim 
protegendo as outras populações. Não sei se ainda 
vamos a tempo, mas vamos tentar.

E em que é que te baseaste para o 
receituário que usas de peixes do rio? 
Em nada. Foi tudo estudado por nós, cada 
processo foi desenvolvido por nós. Vamos publicar 
um livro no ano que vem, com tudo, para que 
todos possam usar.

Fizeram o processo todo? Secagem, salga, 
cura. 
Igualzinho. Temos lúcios curados com 14 
meses. Temos esse projecto feito com a Lugrade, 
igualzinho ao bacalhau. Hoje, fazemos no Ó 
Balcão, de forma autónoma. Mas a partir daí 
comecei a pensar que podia fazer o mesmo ao resto 
dos peixes. E as coisas resultaram. Por exemplo, 
com a fataça, que é a tainha, faço uma meia-cura e 
ela assemelha-se muito ao robalo. Com o achigã, a 
cura é ainda menor, oito minutos. 

O ponto de sal é muito importante, não?
Sim, se servirmos peixes de rio sem curas ficam 
tipo algodão. E queremos a salinidade no ponto. 
Nem muito, nem pouco. Mas, atenção, eu não 
quero que fiquem a saber aos de mar. Quero que 
mantenham alguma identidade do rio, mas com 
outra textura. 
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A meio do desfilar de pratos, Rodrigo Castelo 
ainda apareceu na sala para um dos momentos 
de que tem mais orgulho. Já com a jaqueta de 
chef, expôs parte do seu fumeiro sobre uma mesa 
de madeira. À esquerda, uma barriga de carpa 
(curada em algas impregnadas em soja e sal, 
com 18 horas fumo e dois meses de cura a frio), 
ao meio presunto de vaca (com quatro anos de 
cura) e à esquerda uma das suas peças preferidas: 
língua de vaca (com massa de alho, sem germe, 
curada durante um mês e meio). “Adoro língua, 
mesmo só cozida com sal. É um dos meus pratos 
favoritos”, confessaria. 

Mas há já um receituário tradicional de rio.
Há e é engraçado, porque andamos 10 km para o 
lado e já muda. Mas, por exemplo, nós servimos a 
fataça na telha, que é muito típica da nossa zona. 
O sável, nós comemos frito com favas suadas, mas 
há quem coma com açorda de ovas. Temos um 
prato no menu que é com favas, também, mas 
diferente. Agarramos no receituário tradicional e 
pomos à nossa maneira. 
A “nossa maneira” é uma coisa extraordinária, 
fine dining português no seu melhor – como 
haveria de perceber muito em breve. Daí a 
minutos, estaria a provar o menu O que é Doce 
Nunca Amargou, onde este prato de sável é 
servido. Por 75€ provam-se mais de uma dezena 
de espécies diferentes de peixes de rio. A abrir, 
como sempre, as camarinhas, micro-camarões 
secos de rio, polvilhados com pó de malagueta 
e sal, absolutamente viciantes. Mas há também 
o pequeno peixe-rei, servido sobre uma bolacha 
de tapioca; lagostins braseados sobre um arroz 
perfeito; barriga de barbo picada com cebola, 
alho, salsa e óleo de coentros; um ravióli de couve 
lombarda com peixe pimpão e molho de açafrão 
e poejos; bem como alburnos – peixe também 
conhecido como ablete – numa tarte tatin. 

No final da refeição, o chef  de Santarém voltaria 
com um papel manuscrito. Numa letra clássica, 
estavam todas as espécies de peixes que eu tinha 
provado ao almoço. Houve uns acrescentos, 
retirados do Menu Ribatejo Gastronómico, 
privilégio de jornalista, como a magnífica cabeça 
de borrego, mas de resto confirmavam-se as 17 
variedades piscícolas. Rodrigo Castelo estava 
visivelmente orgulhoso, mas com a consciência de 
que, muito em breve, poderá não conseguir exibir 
uma variedade tão grande. 
É que aumentando-se a pesca dos predadores – 
do siluro e do lúcio-perca – estar-se-á também 
a aumentar a pesca das restantes espécies 
que vierem à rede, já escassas. A solução 
poderia passar por estabelecer períodos para 
a recuperação de certas populações. Mas, a 
acontecer, já vai tarde. O big boy não apareceu. 

A culpa, já se vê, é do siluro e 
do lúcio-perca, mas porventura 
também da poluição do Tejo e 
de outras intervenções humanas. 
Mesmo com a promoção da dupla 
de peixes a degustação de fine 
dining, o desafio não será simples.
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No enorme palco do Palácio de Feiras e 
Congressos de Málaga, José Luís Estevan vai 
terminando a sua actuação na bancada hi-tech. 
O prato é apresentado como estando na carta do 
muito badalado Fonda de la Confianza, o novo 
restaurante do chef  espanhol. Mas a receita tem 
mais de mil anos. Eis o escabeche, em toda a sua 
glória. 
Ao longo dos dois dias de conferência, hão-de 
passar pelo palco outros chefs, em particular 
grandes mestres da cozinha andaluza, de 
Málaga a Sevilha. Para muitos gastrónomos, foi 
neste território que nasceu a cozinha ibérica e, 
sobretudo, é aqui que se fará o seu futuro. “A 
Andaluzia nunca esteve tão forte. Embora ainda 
seja subvalorizada, eu diria que representa, hoje, 
o que o País Basco foi há 30 anos”, diz-me 
Miguel Abalroado, gastrónomo, profundo 
conhecedor da restauração mundial, com quem 
almocei no regresso de Málaga, onde participei 
como jornalista convidado no Salão de Inovação 
em Hotelaria. 
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A Andaluzia está mesmo aqui ao lado e 
é uma das regiões mais emocionantes 
para se comer, hoje em dia. Viagem 
ao reino dos árabes ibéricos (que é 
também o nosso).
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Mas é óbvio que há detalhes que tornam as 
fritadas espanholas incomparáveis – da qualidade 
do peixe ao óleo (sobretudo isto, sempre limpo), 
passando pelo tipo de farinha (usa-se muito a 
farinha de grão). A questão é que, quando se 
faz isso há tantos anos, todos esses pormenores 
parecem evidências. 
Talvez fosse mais indicado falar-se, aliás, em 
séculos. A cada esquina da Andaluzia tropeçamos 
naquela que foi uma das civilizações mais 
extraordinárias que povoou a Península Ibérica. 
O al-Andalus dá uma energia única à cozinha 
popular mas também à alta cozinha que hoje se 
pratica ali.
Os árabes andaram por toda a Península Ibérica, 
desde o século VIII até ao século XIV. A sua 
presença estendeu-se desde Gibraltar às Astúrias, 
virando a Ocidente mais tarde e acabando por 
cobrir também todo o território a que hoje 
apelidamos de Portugal. Mas foi na Andaluzia, 
em particular em Granada e Córdoba, onde se 
estabeleceram os califados, que a sua influência se 
revelou mais forte em tudo, incluindo na cozinha. 
Essa influência é hoje uma curiosidade de 
gastrónomos e historiadores. Mas sabemos que foi 
aí que a cozinha ibérica se começou a refinar. Nos 
séculos IX-XIII, estávamos na época dourada 
da civilização árabe. Bagdad era o suprassumo 
da sofisticação e os seus enviados à Hispânia 
tratavam de exportar conhecimento e produto, 
bem como mesquitas deslumbrantes, como a 
mandada construir em Córdoba. 

Entre os chefs responsáveis por esse novo impulso 
da cozinha andaluza está Juanlu Fernández, 
também ele presente na conferência. Juanlu está 
à frente do Cañabota, um balcão em Sevilha 
onde se serve algum do peixe mais delicioso da 
Península Ibérica, e que ganhou este ano a sua 
primeira estrela Michelin. A sua abordagem parte 
da matéria-prima mais fresca da costa de Cádis, 
mas depois aplica-lhe técnicas de chef, como 
a maturação a temperatura controlada, bem 
com uma filosofia de zero desperdício. Poucos 
restaurantes no mundo terão os seus cuidados, 
no que aos frutos do mar diz respeito.
No showcooking que Juanlu protagonizou no 
palco Kitchen, em Málaga, isso foi evidente. 
Enquanto Marcos Nieto e Rafael García, os seus 
dois cozinheiros virtuosos, retiravam as tripas 
de um enorme mero, Juanlu explicava como 
monitoriza cada um dos peixes que chegam 
ao seu Cañabota. É ele quem trabalha o peixe 
quando chega da lota. Mas metade do trabalho é 
tarefa do seu sócio, Eduardo Guardiola. Cabe a 
Guardiola encontrar o melhor peixe, diariamente, 
sendo que só compra aos barcos que conhecem 
as suas exigências. “A forma como o peixe é 
tratado e conservado, ainda nas embarcações, 
é muito importante para nós. Queremos saber 
exactamente a que horas foi pescado, quanto 
tempo demorou até chegar à lota”, explica-me 
Juanlu, já depois da sua apresentação. 
Mas esta é só uma parte da história. A tradição 
piscatória andaluza tem uma versão menos 
sofisticada, mas igualmente deliciosa. No intervalo 
da conferência de Málaga, dou uma escapada 
à praia da Caleta, a 10 minutos do centro da 
cidade, onde me delicio com as famosas espetadas 
de sardinhas (pequenas, mas já gordinhas) e, 
sobretudo, com anchovas e salmonetes pequenos 
fritos. Quando perguntamos, a Juanlu, qual a 
razão de os andaluzes fritarem como ninguém, ele 
responde com simplicidade: “Não tem segredo.” 

Ricardo Dias Felner
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A minha paixão pela Andaluzia começou 
precisamente aí. Era um miúdo acabado de sair 
da faculdade quando comecei a ir de férias a 
Córdoba, com o meu amigo Rodrigo. Tínhamos 
na cabeça as viagens de Hemingway e a sua 
paixão tauromáquica, mas também os longos 
serões de tapeo e vinho de Jerez. Pegávamos no 
carro, atravessávamos o Alentejo, parávamos 
em Badajoz, para abastecer de pinchos, e depois 
seguíamos no meu Opel Corsa até acabarmos a 
fazer o check in num pátio andaluz a cheirar a 
laranjeiras silvestres. No dia seguinte, fazíamos 
a visita obrigatória à mesquita-catedral, um 
exemplo extraordinário de respeito patrimonial, 
ou de como as religiões acrescentaram e 
modificaram um monumento fabuloso, mantendo 
as marcas originais. 
Preenchida a quota de conhecimento 
historiográfico, virávamo-nos então para o 
imaterial. O resto do dia deambulávamos pelo 
bairro velho, picando azeitonas e outras tapas e 
percebendo, no corpo, que um vinho de Jerez 
pode andar pelos 16º de álcool. À noite, fazíamos 
mais descobertas, dos banhos árabes ao flamenco. 
O flamenco deixava de ser folclore e saias às 
bolinhas para ser suor e lágrimas, amor e drama. 
Nas ruas, no calor seco, podíamos sentir o Norte 
de África a cada esquina, a cada mesa. 

VIAGEM

A presença árabe, em particular, 
permanece ainda na Península 
Ibérica. Os sete séculos de presença 
em território ibérico deixaram 
muitas marcas e uma influência 
que tendemos a desmerecer, por 
ignorância. Clamamos por romanos 
e visigodos e desvalorizamos os 
“mouros”. Sendo que os “mouros” 
deram-nos muito. 
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Um, em particular, marcou para sempre a 
cozinha. No ano de 822, um músico chamado 
Abu al-Hasan Ali ibn Nafi’, conhecido por 
Ziriyab, instalou-se no emirado de Córdoba e 
aí propagou várias modas que hoje damos por 
conquistas ocidentais. Entre os seus hábitos, 
estava a música e a poesia, mas também lavar os 
dentes com pasta ou beber por copos de vidro. No 
que à gastronomia diz respeito – e ao contrário do 
que muita gente pensa –, terá sido este homem de 
Bagdad a acabar com o serviço sem método, nem 
ordem. “Temos a ideia de que quem introduziu 
o menu de degustação foram os franceses. Mas 
vem de Bagdad, o grande centro cultural da 
época, essa coisa de servir os pratos de forma 
faseada”, sublinha Miguel Abalroado, que se tem 
dedicado a estudar os poucos registos escritos que 
sobraram desse período. “Os livros foram quase 
todos destruídos porque os cruzados vinham para 
queimar, não para guardar.”
A obra mais importante herdada desse período 
só foi traduzida em 1961, pelo arabista Ambrosio 
Huici, que pegou num manuscrito anónimo de 
um autor andaluz, datado do primeiro terço do 
século XIII,e o verteu para castelhano com o 
nome de “Manuscrito Anónimo”. A obra original 
está na Biblioteca Nacional de França, em Paris, 
com o registo “Arabe 7009. Recettes de cuisine”. 
Foi através desse livro que ficámos a saber, por 
exemplo, que a receita de salada de cenoura 
algarvia é, afinal, uma criação já registada no 
período do al-Andalus. “É uma das receitas mais 
bonitas do livro, já com os cominhos e temperado 
de azeite e alho. A única diferença é que, na 
altura, as cenouras ainda eram fritas”, concretiza 
Abalroado, lembrando outras heranças, como a 
muxama, as rabanadas, as açordas, os fricassés, as 
sopas secas, os citrinos (“não havia cá nada”) – ou 
mesmo técnicas agrícolas modernas, como a rega 
gota a gota ou a produção de azeite.

“Temos a ideia de que 
quem introduziu o menu de 
degustação foram os franceses. 
Mas vem de Bagdad, o grande 
centro cultural da época, essa 
coisa de servir os pratos de 
forma faseada”
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Azeites campeões e vinhos oxidados
O azeite é, aliás, outro dos grandes trunfos da 
Andaluzia. Anos depois das expedições a Córdoba, 
comecei a encostar-me à costa. Há 15 anos, 
instalei-me pela primeira vez num pequeno hotel 
em frente à praia de El Palmar, em plena reserva 
natural. Os quartos eram frugais e toscos, mas o 
restaurante revelou-se extraordinário, no estilo 
comida de pensão. Chamava-se – e chama-se – 
Casa Francisco e fazia carabineiros na plancha 
maravilhosos, a um preço de antigamente 
igualmente maravilhoso, só azeite e sal. No dia 
seguinte, o pequeno-almoço estava longe de ser 
luxuoso, mas voltava a haver azeite: quem quisesse 
manteiga com as tostadas, teria de pedir à parte. 
A paixão andaluza pelo azeite também esteve 
bem patente na feira de Málaga. Entre os 
expositores de produtos regionais, os de 
azeites eram os mais numerosos. A grande 
tendência eram os verdes e densos, espremidos 
precocemente. 

Nos premium clássicos, brilhavam 
os monocastas de Hojiblanca, 
a azeitona que tem encantado 
o mundo. Nos últimos anos, o 
azeite mais premiado do mundo 
é, precisamente, um 100 por 
cento Hojiblanca, biológico, 
da cooperativa Rincón de la 
Subbética, com D.O.P. da região de 
Priego de Córdoba. 

Ou seja, há muito mais em Espanha – e na 
Andaluzia, em particular – do que os olivais de 
Arbequina, que enchem as garrafas de azeite de 
supermercado e que, lá como cá, crescem como 
arbustos.

VIAGEM

Quanto ao vinho, também os ventos são 
favoráveis à Andaluzia. Até há uns anos, os 
vinhos de Jerez, em particular, tinham má fama, 
por serem vinhos extremados. “Não são fáceis. 
Ou são muito oxidativos ou redutores”, explica 
Miguel Abalroado. Sucede que, com a mudança 
de gosto no sector, os vinhos andaluzes – sejam 
os mais secos, como os finos da variedade 
Palomino, sejam os mais concentrados, como 
os olorosos feitos das uvas Pedro Ximénez ou 
Moscatel – ficaram na moda. Hoje em dia, 
mesmo enófilos portugueses subscrevem e 
partilham subscrições de cabazes de vinhos 
andaluzes, como o do Club Contubernio. 
Quase tudo isto permanece sem grandes 
alterações, desde os tempos em que eu e o meu 
amigo Rodrigo deambulávamos pelas tascas de 
Córdoba. O que mudou, entretanto, é que a 
Andaluzia deixou de ser vista como o parente 
pobre da cozinha de vanguarda espanhola. 
Apesar da sua herança riquíssima, a Catalunha, a 
Galiza, Castela La Mancha, mas sobretudo o País 
Basco, têm levado a melhor. As coisas começaram 
a mudar só há uns anos, primeiro com Ángel 
León, o homem do Aponiente, em El Puerto de 
Santa Maria, depois com Dani Garcia, ambos 
galardoados com três estrelas Michelin. Mas há 
uma nova geração a dar cartas.
 
Da tradição para a inovação
Em El Puerto de Santa Maria, por exemplo, 
fica o Tohqa, de Eduardo Pérez, discípulo de 
Ángel Léon. O cronista gastronómico do El País 
José Carlos Capel chamou-lhe uma cozinha 
“imprescindível e imaginativa”, fundada nos 
peixes na grelha, mas também nas hortaliças. 
Miguel Abalroado, fundador da agência Lemon 
Zest, já lá comeu. “A grelha é espectacular. 
Tudo o que faz é o produto levado ao limite. 

al-Andalus
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Mas recupera o grão que o pai faz. E tem mar e 
montanha. É uma questão de tempo até ganhar 
uma estrela”, vaticina. No próximo dia 19 de 
Março, os portugueses terão a oportunidade 
de comer com os próprios olhos a cozinha de 
Eduardo, numa iniciativa do restaurante Sála, 
de João Sá, em Lisboa, em colaboração com a 
Lemon Zest.
Outra casa na vanguarda andaluza é o Bagá, 
de Pedro Sánchez, conhecido como “Pedrito”. 
Situado no coração do olival da Andaluzia, em 
Jaén, no vértice de um triângulo com Córdoba 
a leste e Granada a sul, o Bagá é um balcão 
de oito lugares, só com menu de degustação. 
O prato mais icónico, para se ter uma ideia da 
proposta, é pêra oxidada com espuma de pele de 
enguia fumada. Isto não significa, todavia, que se 
esqueça a região: o segundo prato mais célebre é 
o carrueco, à base de um guisado tradicional de 
abóbora, alho, malagueta guindilla e azeite.
Quanto ao repertório do al-Andalus, ninguém 
leva essa pesquisa tão longe quanto Paco Morales, 
o homem à frente do Noor, um duas estrelas 
Michelin, em Córdoba. A carta do restaurante tem 
reinventado o receituário árabe, começando no 
século X. Actualmente, seis anos depois do início 
dessa viagem no tempo, Paco Morales está a servir 
aquilo a que chama de “mundo novo andaluz”, 
reflexo das conquistas espanholas nas Américas.

Fusão em Málaga
Numa abordagem menos conceptual, a maioria 
dos restaurantes absorveu a influência árabe mas 
redefiniu-a. Voltando a Málaga, entrevisto Dani 
Carnero. Dani chefia três casas na cidade, entre 
elas o Kaleja, fine dining candidato a estrela 
Michelin. Em todos eles, procura manter a sua 
matriz: “Uma cozinha que reflecte a mistura que 
aconteceu na Andaluzia.”
Um dos pratos mais emblemáticos dessa fusão é o 
gazpachuelo, sopa extraordinária e insólita, entre 
o caldo e a maionese, onde se acrescenta peixe, 
arroz e batata (para uma versão malaguenha, 
tradicional, sugiro o restaurante Mesón Rincón 
Catedral, no centro da cidade). Outro clássico é 
a ensalada malagueña, reinterpretação da salada 
russa, que aqui está por todas as mesas.

À noite, na despedida de Málaga, faço uma 
reserva para o La Cosmo, a mais recente obra de 
Dani Carnero. Atrás do balcão, está uma bateria 
de cozinheiros focados em grelhas que basculam, 
frigideiras sobre grelhas, caldos sobre grelhas. 
O jantar é extraordinário. Na sua simplicidade 
aparente, mostra-nos tudo, da confecção aos 
produtos, desde a presa ibérica de bellota 
(Dehesa de los Monteros) à concha fina (uma 
amêijoa típica de Málaga, comida normalmente 
com pimento e limão), passando pela gamba 
branca ao pil pil. 
No La Cosmo não há uma ortodoxia andaluza, 
porque Carnera não perde a oportunidade de 
nos dar o melhor que sabe, apenas para cumprir 
o conceito. Talvez por isso, o jantar está cheio de 
humms e de surpresas. A salada russo-
-malaguenha, por exemplo, parece uma 
blasfémia culinária – sem ervilhas, com feijão 
verde. E no entanto é deliciosa.
Viva la Andalucía! 

al-Andalus
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Drave é uma pequena e maravilhosa aldeia de 
Arouca, completamente isolada algures nos 
confins das serras da Freita, de São Macário 
e da Arada. Para lá chegar percorremos a pé 
o trilho PR14 – Aldeia Mágica, que parte da 
aldeia vizinha de Regoufe. Vizinha é como quem 
diz, tendo em conta que os quatro quilómetros 
que separam os dois lugares não são quatro 
quilómetros quaisquer – é um caminho de 
montanha com subidas e descidas, com pedras 
soltas em alguns troços e quase sempre sem 
sombra. Se pensa que é um passeio no parque, 
desengane-se. Mas já lá vamos.

VIAGEM

A CAMINHO

DE DRAVE
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É difícil imaginar, senão quase impossível, especialmente para os mais novos de entre 
nós, o que era viver sem electricidade, sem água canalizada, sem gás, sem telefone e 
sem correio, coisas tão triviais como o ar que respiramos. No dia em que saiu o último 
habitante, o senhor Joaquim, era assim que se vivia em Drave. Foi em 1999, a uma 
pequena dobra do tempo de distância.

DA ALDEIA
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Tínhamos planeada uma visita a Drave para 
um sábado de manhã, em Junho. Queríamos 
saber mais sobre esta aldeia desabitada, e a obra 
Antropologia e realidade portuguesa. Drave: 
um passado sem futuro?, de Claúdia C. Silva, 
Eugénia C. Almeida, Maria Júlia Morais e Maria 
Madalena Soares, foi uma preciosa ajuda. Uma 
pergunta formara-se na nossa cabeça: como era 
possível viver assim, naquele absoluto isolamento 
e completamente à mercê do temperamento 
da natureza, por vezes tão impiedoso? Quando 
alcançámos a aldeia e a tivemos diante dos nossos 
próprios olhos, essa dúvida ganhou ainda mais 
sentido. Um ecrã retira realidade e densidade 
às coisas, e quando o nosso olhar, primeiro, e os 
nossos pés, minutos depois, pousaram em Drave, 
esse grande mistério adensou-se.
Contam-nos aquelas quatro autoras que o que 
terá atraído povos para um local tão remoto foi a 
existência de vários cursos de água e a fertilidade 
dos campos. Outra hipótese é que terá surgido 
como refúgio de criminosos, aproveitando a sua 
localização quase inacessível. Mas não se sabe 
ao certo. Seguro parece ser que o mais antigo 
documento com referência a Drave é a Inquirição 
dos Reguengos da Beira, no reinado de D. Dinis 
(1279-1325).
Naquela obra é descrito o quotidiano nos 
tempos antigos. Mal o sol se levantava os poucos 
habitantes dirigiam-se aos currais para alimentar 
o gado e para depois o ir pastorear para o monte. 
Ao fim da tarde iam recolher-se os animais – 
os lobos e os javalis podiam ser uma ameaça, 
contam. Uma vez por outra a vaca era levada à 
aldeia de Silveiras para ser coberta pelo touro.
A agricultura era outra ocupação, nos socalcos 
das encostas mais suaves. Cultivava-se milho, 
feijão, centeio, batata, hortícolas, videiras e ferras 
para os animais. A maior parte da produção, 
em especial nos últimos tempos em que a aldeia 
esteve habitada, destinava-se ao consumo 
próprio, já que o isolamento tornava difícil o seu 
escoamento para as feiras.

Rui Cunha

A CAMINHO

DE DRAVE
O centeio e o milho eram os mais cultivados e 
destinavam-se ao fabrico do pão – eram moídos 
no moinho local quando o rio tinha água; 
quando a água secava, era necessário recorrer 
a uma aldeia vizinha. O folhedo e a palha do 
centeio serviam para a alimentação e cama das 
vacas; o feijão, a batata, as hortícolas e os vinhos 
eram consumidos em casa; o leite era para os 
vitelos. Diz-nos o livro que as casas de habitação 
dispunham de vários anexos de apoio à 
agricultura, como palheiros, currais, espigueiros 
e azenhas.

As vinhas também eram 
importantes para a vida na aldeia, 
sendo as videiras tintas mais 
numerosas do que as brancas. As 
vindimas faziam-se no final de 
Setembro ou início de Outubro. 
Depois de apanhadas, as uvas 
eram colocadas no lagar e pisadas 
com os pés.

Na aldeia também se cozia pão, com farinha de 
milho geralmente moída no moinho local, à qual 
se juntava uma pequena quantidade de farinha de 
centeio; o fermento era um pedaço de massa que 
sobrava da cozedura anterior e que se deixava 
azedar. A farinha era posta numa masseira e no 
centro fazia-se uma pequena cavidade para onde 
se atiravam alguns grãos de sal. Acrescentava-se 
água, mexendo com uma espátula de madeira. 
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Após uma curva, eis então a aldeia já ao alcance 
do nosso olhar. Aproximamo-nos passo a passo 
e finalmente chegamos, ao fim de uma hora 
e tal desde que deixámos Regoufe para trás. 
Queríamos muito conhecer Drave, e à chegada, 
a 600 metros de altitude, percebemos que nada 
tinha sido em vão – aquele pequeno pedaço de 
um Portugal perdido merece mesmo uma visita. 
É um símbolo de um país que, para o bem ou 
para o mal, já não existe. É um sítio encantado. 
Faça-se ao caminho, se puder.
Pomos pelas costas as casas de pedra lousinha 
com cobertura de xisto (que os escuteiros 
tratam de cuidar e preservar, num projecto 
muito louvável) e regressamos a Regoufe, o 
nosso ponto de partida. Procuramos um local 
para comer e beber, que o corpo e a alma 
reclamam atenções. Em Regoufe existem, lado 
a lado, o Café Montanha e o Restaurante O 
Mineiro. Dirigimo-nos ao primeiro, onde a 
rapariga ao balcão me fez ganhar ainda mais 
o dia. Insuflou-me o ego com belas palavras 
que jamais esquecerei: “Já foi a Drave? Nem 
parece. As pessoas costumam chegar muito 
mais vermelhas.” Não faltou tudo para a pedir 
em casamento. 

VIAGEM

No final desta e de outras operações da bela 
alquimia de fazer nascer um pão, polvilhava-se 
com farinha e fazia-se uma cruz na massa e outras 
no ar enquanto se rezava o Pai-Nosso. No centro 
da cruz eram colocados três pedaços de pau de 
loureiro ou uma cebola, pois acreditava-se que 
era uma forma de levedar melhor. Fechava-se a 
tampa da masseira pelo menos por duas horas e 
depois o forno fazia o resto, em mais três horas. 
A porta do forno, contam, era fechada e vedada 
com bosta de vaca para impedir a entrada do ar. 
Dizem-nos ainda aquelas quatro estudiosas que a 
apicultura era outra actividade praticada, sendo 
a produção de mel sobretudo para consumo 
doméstico.
Por Drave passou pois um povo que foi agricultor, 
pastor e mineiro (havia minas em Regoufe). Mas 
com o declínio das minas, entretanto desactivadas 
e que hoje não passam de um complexo em 
ruínas, o lugar foi-se esvaziando. Até não sobrar 
ninguém.
Munidos desta informação, demos corda aos 
sapatos. Pois bem, chegar a Drave pelo PR14 
não é pêra doce. Não é preciso ser-se um atleta 
olímpico ou uma daquelas pessoas que vão 
ao ginásio todo o santo dia, mas convém ter 
alguma preparação física. É que nos quatro 
quilómetros que a separam de Regoufe temos de 
vencer declives, firmar bem os pés no chão para 
não sermos atraiçoados pelas pedras soltas que 
existem em certos troços e aguentar o calor, que 
em Arouca pode ser inclemente no Verão – e 
com excepção da etapa final, não há árvores no 
caminho que providenciem uma sombra amiga. 
Assim, conte com uns litros de suor perdidos e por 
isso vá bem abastecido de água.
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Em busca
Um arroz ancestral português, em 
risco de desaparecimento, faz parte do 
imaginário dos mais antigos. Fomos à 
sua procura, nos arrozais do Vale do 
Mondego, e demo-lo a cozinhar a um 
mestre do ofício. 

Entro na Tasca da Esquina com um 
saquinho na mão, descaracterizado, só com 
um papelinho agrafado, onde se pode ler: 
“Allorio”. Vítor Sobral abre-o e imerge-o 
num tachinho baixo, onde já borbulha um 
caldo com feijão maduro. “Fui ao mercado 
e havia lá deste feijão.” A preparação há-de 
demorar uns 35 minutos, porque uma das 
regras de Vítor Sobral é cozinhar o arroz 
muito lentamente. “Deve-se evitar que o caldo 
ferva”. Na mesa, caem sardinhas albardadas 
com farinha panko, salada de tomate maduro 
e mexilhões. Tem tudo aquela mistura única 
de elegância e rusticidade portuguesa, muito 
típica de Sobral. Foi também por isso que, 
quando encontrei um dos mais antigos arrozes 
portugueses, uma raridade fora do comércio, o 
entreguei a ele, mestre dos carolinos caldosos, 
sejam cabidelas, sejam arrozes de legumes.
Quando veio para a mesa, o Allorio não 
desiludiu. Misturado no tempero do chef, o 
Allorio mantinha a forma e o sabor. Sabia 
a arroz, não era só um pedaço inócuo de 
hidratos. À primeira garfada, Vítor Sobral 
declarou: “O arroz é muito bom.” À décima, 
subiu a escala. “É mesmo uma maravilha. É 
rijo por dentro mas tem goma. Era bom que 
alguém pegasse nisto.” O resto do saquinho 
ficou com o chef, para lhe dar o destino que 
entendesse, sendo certo que de onde esse veio 
dificilmente alguém lhe vai conseguir deitar 
a mão. Para o encontrar foi preciso uma 
jornada longa.

Embora tenha demorado 45 minutos a ser 
confeccionada, na verdade, a arrozada começou 
a ser preparada dias antes. Às sete horas da 
manhã do dia 27 de Julho, saí de Lisboa com a 
missão de encontrar o velho Allorio. A operação 
envolveu vários contactos, alguns pouco 
animadores. Os primeiros começaram a ser feitos 
há cerca de um ano, junto da investigadora do 
Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária (INIAV) que tem sob a sua alçada o 
melhoramento das variedades portuguesas. Ana 
Sofia Almeida passou os últimos anos a estudar 
variedades antigas de arroz, entre elas o Allorio. 
Malogradamente, deixou de responder aos meus 
e-mails, depois de me ter aberto o apetite sobre os 
seus arrozes de sonho.
Outros responsáveis por preservarem e 
produzirem o cereal português ou não se 
mostraram disponíveis ou revelaram-se pouco 
entusiastas da empreitada de trazer para a ribalta 
esta variedade.

Ricardo Dias Felner

perdido
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MATÉRIA-PRIMA

Na véspera da partida para Montemor-o-Velho, fiz 
mais dois contactos. Um para a Escola Agrária de 
Coimbra, outro para o presidente da Cooperativa 
Agrícola do Concelho de Montemor-o-Velho. A Escola 
Agrária tem participado na produção e manutenção de 
novas variedades de arroz, na Vale do Mondego, em 
colaboração com a Direcção-Regional de Agricultura 
e Pescas do Centro. Um dos responsáveis é António 
Jordão, que superintende as experiências com arrozes 
no Campo do Bica da Barca, em Montemor-o-Velho. 
António Jordão não respondeu às minhas tentativas de 
contacto, nem às questões que lhe enviei. Mais tarde, 
soube que se encontrava de férias.
Já Francisco Dias, presidente da cooperativa local, 
atendeu o telefone mas desvalorizou o investimento em 
espécies que “são pouco produtivas e muito sensíveis 
a doenças”. “Não vai encontrar ninguém que ainda 
o produza”, vaticinou. “O que se gasta na promoção 
destes arrozes não compensa.” 
Mesmo assim, alimentado pela esperança de que ainda 
haveria pequenos produtores que guardariam um 
cantinho para produzirem Allorio, lá parti à sua procura.

1ª paragem: Feira Quinzenal 
de Montemor-o-Velho
O recinto da feira fica entre o rio Mondego e o Castelo, 
altaneiro e bem preservado, com o casario da vila 
descendo até à várzea. As bancas de fruta e legumes 
estão ao fundo, depois da “roupa da moda” e da louça 
de barro. É uma feira clássica, ainda com ferreiros, 
galinhas vivas, vestuário de marca “a preço de cigana”, 
mas também muita fruta normalizada daquela que pode 
ser encontrada em todos os hipermercados do país.
Uma amiga tinha-me, contudo, garantido que 
encontraria lá um eminente produtor da Ereira, Pedro 
“Enguia” Martinho, filho do mítico Vítor “Enguia”. 
A meio caminho, eis a sua carrinha com a bagageira 
aberta, lá dentro já só uma dúzia de sacas de 5 kg do 
arroz. A freguesia é muita, digo-lhe ao que venho, mas 
Pedro tem de aviar os clientes. Quando lhe pergunto 
sobre o Allorio, olha-me com cara de o-que-é-que-este-
-quer. Diz que não produz, não sabe. Já provei o arroz 
de Pedro “Enguia”, é conhecido como o “Arroz da 
Ereira”, há alguns chefs arrozeiros que o usam. 
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Não tem conservantes, pelo que se aconselha a 
refrigerá-lo ou congelá-lo por uns quatro dias, 
para controlar o gorgulho. Quero comprar-lhe 
uma saca, mas decido voltar mais tarde, numa 
altura em que esteja mais disponível. Vou ao 
multibanco e, no regresso, já encontro a carrinha 
fechada e Pedro ausente. 
Continuo em frente e vou parando em algumas 
bancas. As do limite Sul são mais interessantes, 
com frutas e legumes de Maiorca, povoação das 
redondezas. A banca de Donzília são só uma 
dúzia de caixas de madeira semi-vazias, mas 
ouço-a falar sobre batatas e variedades antigas de 
feijão verde e interpelo-a. Donzília já terá quase 
80 anos. “Então não me lembro do Allorio. Era 
excelente. Mas o meu marido é que deve saber 
onde o encontrar. Trabalha com o Eng. Dias, da 
Cooperativa.” E onde é que ele está? “Não faço 
ideia, deve andar para aí na conversa.” 
Procuro-o nas rulotes de comes e bebes, ali 
em frente. Uma das mais concorridas tem 
dois espetos de porco a rodarem. Ao lado, um 
grupo de convivas. Seria algum deles o marido 
da Dona Donzília? Ou produtores de Allorio? 
“Não somos. Mas, se quiser, vendemos-lhe arroz. 
Quantas toneladas quer?”, atira um deles, copo 
de vinho branco à pressão na mão, provocando a 
gargalhada da turba. “Se tiver Allorio, compro-
-lhe uma tonelada”, respondo. 
Ficam a olhar-me intrigados. Fazem-se as 
apresentações. Dois deles são pequenos 
produtores de arroz. António Cantante é o 
mais velho, já nos 70s, mas só trabalha com 
Ariete. O Ariete tornou-se dominante nos 
últimos anos, destronando praticamente todas 
as outras variedades montemorenses, como a 
Ponta Rubra e a Stirpe. É um carolino parecido 
com variedades tradicionais antigas, mas tem 
patente italiana, o que significa duas coisas: que 
Portugal tem de importar semente e que Portugal 
não controla a qualidade da semente que lhe é 
vendida. No limite, se um dia Itália decidir deixar 
de vender semente de arroz, haverá míngua. 

E tudo por incúria. No século passado, dois 
investigadores do INIAV iniciaram um trabalho 
para melhorar variedades antigas de carolinos 
portugueses. Mas anos de pesquisa acabaram por 
ir por água abaixo, em 1986, com a aposentação 
de ambos os funcionários do Ministério da 
Agricultura – não se tendo o cuidado de passar o 
testemunho. Ana Sofia Almeida é quem tem em 
mãos a tarefa de encontrar o arroz português do 
futuro, desde 2010 – e estará prestes a consegui-
-lo, herdando o trabalho de Benvindo Maçãs, 
actualmente director da Unidade Estratégica 
de Investigação e Serviços de Biotecnologia e 
Recursos Genéticos do INIAV.
Em resposta a perguntas enviadas por email, 
Benvindo Maçãs avançou que há duas variedades 
de carolinos altamente promissoras, a Ceres e 
a Caravela, cujo processo de melhoramento 
genético já se encontra terminado. “A variedade 
Ceres encontra-se em processo de multiplicação 
para poder vir a ser comercializada e 
disponibilizada à indústria já no final deste ano”, 
afirmou. Já quanto à Caravela,  prevê-se que 
“haja semente certificada para disponibilizar aos 
agricultores para a campanha de 2023”.

Neste momento, todas as 
variedades de arroz português, 
ainda que pertencentes à categoria 
de carolino, são italianas. ©
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A introdução no mercado destas variedades é 
aguardada com muito interesse. As razões de 
regozijo têm a ver com a “adaptação às condições 
edafoclimáticas”, mas também com “vantagens 
relativamente à tolerância às doenças que atacam 
o arroz em Portugal” – sublinha Benvindo Maçãs. 
Por fim, “um aspecto muito importante é o da 
qualidade”. “As variedades portuguesas de arroz 
carolino apresentam a qualidade gastronómica do 
nosso arroz carolino.”
Essa qualidade gastronómica estará, em parte, 
assente no arroz Allorio – o tal que os antigos 
habitantes de Montemor-o-Velho ainda recordam 
com saudade. 
Voltemos à rulote de porco no espeto. Cruzam-se 
contactos para me tentar ajudar ao mesmo ritmo 
a que saem rodadas da torneira de vinho frisante. 
“O meu amigo Américo Cruz é que é capaz de 
o ajudar, ele é da Quinta do Canal, lá para o 
Vale do Pranto”, atira Cantante, ligando para o 
produtor, acto contínuo. 

2ª Paragem. Quinta do Canal
Procuro no GPS do telemóvel, nada de Quinta do 
Canal. Ligo a Américo Cruz. “Vai como se fosse 
para Verride, passa duas pontes, vira à direita, 
depois segue por uma estrada menos boa que 
corre sempre ao lado do rio, na margem sul do 
Mondego.” 
Sigo as indicações. Chego ao último troço, por 
fim, que é uma linha recta e esburacada de terra 
batida – “menos boa”, descrevera Américo Cruz. 
Minutos depois, percebo que “menos boa” está 
adequado para uma pick up da VW mas, para 
um utilitário com 12 anos, a expressão correcta 
seria “terrível”. No caminho, ao fim de nove 
quilómetros aos saltos, eis a carrinha de Américo 
Cruz, à minha espera, estacionada na berma.
Falamos mesmo ali, com a Celulose da Figueira 
da Foz ao longe. “Isto aqui era só vinhas, quando 
eu era miúdo, há 60 anos. Lembro-me de o meu 
pai cultivar o Allorio, depois disso, quando o 
Salazar transformou os terrenos para o arroz. 
Puseram os presos a trabalhar a terra”, conta.
Américo já teve 200 hectares, hoje só tem 80. E 
é pragmático e transparente. “A gente planta o 
que dá cifrões. As variedades antigas, como esse 
Allorio, têm o problema de fazerem cama, com 
o vento.” A cama torna o cereal mais propenso a 
doenças e dificulta a colheita. Os problemas com 
doenças, todavia, estão a aumentar, mesmo nas 
outras variedades. Mesmo quando se carregam 
as culturas de pesticidas sistémicos. “Já não fazem 
efeito. Não sabemos o que fazer.”
Uma das doenças que mais afecta o arroz, 
em particular o de Montemor-o-Velho, é a 
piriculariose. Américo diz que as colheitas estão 
cada vez mais difíceis. As ervas proliferam. Os 
bichos tornaram-se mais resistentes aos pesticidas. 
Por isso, muitos procuram alternativas no Vale do 
Mondego. Américo está a virar-se para o gado. 
Outros viraram-se para o milho. 
O arroz do Vale do Mondego, ainda assim, é 
melhor do que o de outras regiões – afiança 
Américo – por causa de o calor ser ameno. “Não 
há esta brisa, lá para baixo. A gente aqui tem um 
índice de trinca muito menor do que no Sul. O 
arroz não parte tanto.”

MATÉRIA-PRIMA

Essa qualidade gastronómica 
estará, em parte, assente no arroz 
Allorio – o tal que os antigos 
habitantes de Montemor-o-Velho 
ainda recordam com saudade. 
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3ª Paragem. Aldeia da Ereira
No caminho de regresso a Montemor-o-Velho, 
desvio para a Ereira. A Ereira é o centro dos 
arrozais, símbolo dos caldosos de lampreia, 
terra de enguias, produzidas em viveiros, mais 
a poente. Fica no centro de uma planície 
verdejante e parece uma aldeia de postal. À 
entrada, passamos uma ponte e temos uma praia 
artificial junto ao rio, onde se houve a vozearia 
alegre de crianças a chapinhar. 
É lá que estão as poucas almas da povoação. 
De resto, pouca gente se apanha nas ruas. Meto 
conversa com um septuagenário montado na 
sua bicicleta e, naturalmente, pergunto-lhe sobre 
o Allorio. “Lembro-me, sim. Era muito bom.” 
Alguém saberá dele? – insisto. “Não sei, talvez o 
consigam ajudar nessa moradia aí em cima.” A 
moradia pertencerá a um tio de Pedro “Enguia”, 
mas ninguém responde. 
Ao lado, todavia, vêem-se dois silos 
desactivados e um grande armazém ao fundo, 
de onde sai um tractor. O homem que o conduz 
explica que ali já não se guarda arroz. “Agora 
produzimos só milho”, explica, sem mais 
detalhes. Sobre o Allorio, adianta: “Já ninguém 
faz isso. Se o encontrar é no Campo do Bico 
da Barca.” No regresso a Montemor, percebo 
que boa parte dos campos já não verdejam de 
arroz, mas de milho, quase todo para rações. 
Os milheirais super-intensivos ganham terreno 
aos arrozais do Mondego. 
No caminho, paro ainda para conversar ao 
telefone com o maior produtor de arroz da 
região, José Pinto Costa, dono de “algumas 
centenas de hectares”. O produtor assegura 
que os portugueses não valorizam a qualidade. 
É por isso que quase todo o seu arroz vai para 
fora. E é por isso que deixou de tentar produzir 
biológico. “Fiz uma experiência, um projecto 
com a Quinta das Lágrimas, há uns anos. 
Cultivei dois, três hectares em biológico, mas o 
projecto estagnou. O mercado não valorizou e 
era muito trabalhoso.”

Hoje, ainda assim, afirma que é possível classificar 
o arroz de melhor qualidade. Em sua opinião ele 
está ali, no Baixo Mondego, em particular nos 
vales dos rios Pranto, Foja e Arunca. Para além 
das razões apontadas por Américo Cruz, Pinto 
Costa cita a qualidade das águas do Mondego, 
que irrigam a zona, vindas da Serra da Estrela. 
“São águas mais puras. E, para além disso, com 
menos amplitudes térmicas nesta zona, o bago 
tem mais amilose e é mais consistente.”
A questão é: como podemos ter a certeza de que 
estamos a comprar arroz dali? Não podemos, a 
não ser que compremos o Arroz de Ereira, de 
Vítor “Enguia” Martinho. Pinto Costa entrega 
à Novarroz, que depois enche os pacotes como 
entende, podendo misturar a mesma cultivar 
de várias regiões. Talvez se comprar da marca 
Cozinha Velha ou Louro acerte no seu produto. 
Sobre o Allorio, Pinto Costa, 51 anos, fala com 
saudade, sobretudo lembrando o ritual dos 
casamentos. “Quinze dias antes do casamento, 
era tradição os noivos irem entregar uma travessa 
de arroz doce, feito com Allorio, a casa dos 
convidados.” Dias depois voltavam para recuperar 
a travessa e um envelope, com uma oferenda 
monetária. Neste momento, o produtor não está 
a produzir a cultivar, mas admite vir a fazê-lo, se 
houver um nicho interessado. “O consumidor é 
que dita”, conclui. 
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4º paragem. Bico da Barca 
Para o consumidor ditar o que quer que 
seja, primeiro, é preciso que o prove. Para o 
provar, é preciso que alguém o cultive e o dê 
a experimentar. Nesta altura, já é claro para 
mim que a última esperança de o encontrar é 
indo ao Bico da Barca. O campo experimental 
da Direcção Regional de Agricultura e Pescas 
do Centro fica mesmo colado a Montemor-o-
-Velho, junto ao Centro Náutico, onde está o 
Centro de Alto Rendimento. Quando estou a 
chegar, cruzam-se comigo remadores da selecção 
nacional da Polónia, grossos como armários. 
Grandes atletas são também as mulheres que 
trabalham ali, nos campos, debaixo de um sol 
intenso. Vou ter com elas, três, espalhando 
sementes à mão, como se fazia antigamente, ou 
corrigindo os canais de água que alagam o arroz. 
Pergunto pelo Allorio e apontam-me um campo 
ao lado. O campo é claramente diferente dos em 
redor, uma vez que o cereal cresce no meio das 
ervas, ali sem a acção de glifosatos e companhia. 
Todas já o provaram, mas só Maria Teresa 
Correia preserva algum do que lhes foi cedido 
pela DRAPC. “Ainda tenho lá 1 kg em casa, 
posso dar-lho.” 
Amavelmente, Maria Teresa agarra no telefone 
e contacta o marido, que haveria de o ir entregar 
ao Bico da Barca. Quando fui ter com ele, o meu 
coração batia de ansiedade, como uma criança 
a quem foi prometido um gelado de quatro 
bolas. Seria mesmo o famoso Allorio? Será que 
alguém ainda o poderia desviar? Na minha 
cabeça, temia ainda que chegasse um responsável 
qualquer, com uma moca, a correr, indignado por 
aquela subversão da autoridade e da hierarquia, 
resgatando o tesouro das mãos de um jornalista 
teimoso e intrépido. 
Talvez por isso, ao pegar-lhe, despedi-me 
rapidamente, entrei no carro e zarpei de regresso 
para Lisboa. 

5ª Paragem. Tasca da Esquina, Lisboa
No final da arrozada de feijão preparada 
por Vítor Sobral, falou-se sobre diversos 
assuntos. Mas a tónica foi esta incapacidade 
de Portugal valorizar produtos únicos, 
variedades portuguesas de qualidade, tanto 
mais relativamente a um cereal em que é o 
principal consumidor da Europa e o quarto 
maior produtor. “Os italianos têm o risoto. Os 
espanhóis têm a paelha. De nós, que somos os 
principais consumidores, ninguém fala.”
Sugeriu-se, logo ali à mesa, a distribuição de 
semente por pequenos produtores, conhecidos do 
cozinheiro. “Mas isso não é permitido por lei.” 
Porquê? Não se percebe. Por que razão misteriosa 
não se pode produzir e vender Allorio, sendo 
possivelmente o melhor carolino que provei em 
toda a minha vida? Porque está ali, escondido em 
Montemor-o-Velho, sem que ninguém o possa 
conhecer a não ser os funcionários do Ministério 
da Agricultura? Produz pouco? Produz menos? 
Mas e se estivermos dispostos a pagar três vezes 
mais para ter um produto de qualidade, sem 
fitossanitários? “Eu pago três vezes mais, se for 
preciso”, afirmou Vítor Sobral. 
As razões, sabemos, são mercantilistas e 
corporativas. Não impende nenhuma ameaça 
de saúde pública, naturalmente, se comprarmos 
Allorio. Trata-se de sabor e de património 
nacional. O único risco é, sim, andarmos todos a 
comer o mesmo, todos os dias.

Haja Allorio, haja vontade. 

MATÉRIA-PRIMA
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Arroz 
de Salreu, 
uma história de 
resistência

MATÉRIA-PRIMA
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Até os urbanos mais empedernidos sabem 
que todas as coisas da natureza têm um 
princípio e que, por isso, o arroz que 
compram no supermercado de algum lado 
há-de ter vindo. E ali estamos nós – nós, 
um grupo de curiosos sobre a produção 
de arroz – nos campos de Salreu a assistir, 
e nalguns casos mesmo a participar, 
com quase metade do corpo de molho, 
a uma sementeira deste cereal que, haja 
imaginação e engenho, usamos para tudo 
e mais alguma coisa.

Como o arroz, esta história tem um princípio. 
Desde tempos imemoriais, mais coisa menos 
coisa, este cereal é cultivado em Salreu e na 
vizinha Canelas, em Estarreja, lugares de 
abundantes e férteis terrenos agrícolas no 
chamado Baixo Vouga Lagunar.
Nos tempos de ouro, os produtores iam a Veiros, 
à Murtosa ou à Branca – para quem não saiba, 
são terras ali à volta – buscar a mão-de-obra de 
que precisavam. Ainda há quem se lembre de 
ver chegar mulheres a pé ou, no caso de locais 
mais distantes, transportadas a expensas dos 
donos dos terrenos.
Acontece que não é de ciência exacta que estamos 
a falar. Estas coisas são incertas e uma produção 
que era generosa deixou de o ser. Diz quem 
sabe que a forte industrialização de Estarreja e a 
emigração roubaram trabalhadores aos arrozais 
e a actividade foi definhando. Até morrer. E 
até ressuscitar, que é o que timidamente está a 
acontecer agora.
O convite para a sementeira foi feito pelo 
BioRia, um projecto ambiental da Câmara, e 
pela Junta de Freguesia de Salreu. Perguntamos 
ao seu presidente se algum produtor estará 
presente. “Agora o produtor é a Junta”, responde 
Manuel Mendes.

Sem ela não haveria hoje arroz de Salreu. 
Durante cinco anos a produção parou mesmo. 
E antes disso, em vários dos anos anteriores, 
só um agricultor se dedicou à actividade, uma 
morte lenta que parecia sem solução à vista. Mas 
tratando-se de uma prática ancestral que faz a 
identidade local, a autarquia decidiu agir antes 
que fosse ministrada a extrema unção.
Foi assim que desafiou agricultores locais para 
se juntarem a um projecto cujo nome diz tudo: 
“recuperação do cultivo do arroz de Salreu”. À 
chamada responderam três orizicultores, que se 
ocupam de dez hectares de arrozais. Os gloriosos 
dias do arroz de Salreu ainda não estão de 
volta. “Há 30 ou 40 anos todo este território era 
cultivado”, diz com um gesto que abarca todo 
aquele território quase a perder de vista. Mas dez 
hectares é melhor do que zero. É um começo, 
para já com objectivos modestos. “Se fizermos 
três toneladas por hectare já nos damos por 
satisfeitos”, admite, acreditando que aquele Ariete 
tem procura, na região e não só, como acontecia 
dantes.
A verdade é que muita coisa parece jogar contra 
Salreu. O trabalho, nas suas várias fases, é 
exigente fisicamente, afastando quem não queira 
ocupações duras, e os custos muitas vezes não 
compensam os ganhos, sobretudo a uma pequena 
escala como esta. Para ajudar à festa, um dos três 
produtores sofreu um AVC em pleno cultivo e 
duas máquinas avariaram. As aves, abundantes 
no Baixo Vouga Lagunar, também entram na 
equação porque vêem nos arrozais uma fonte de 
alimento. Os obstáculos não são poucos, conclui 
Manuel Almeida.

Rui Cunha
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Mas as coisas são o que são e esta luta sem 
tréguas pela sobrevivência requer perseverança. A 
sementeira comunitária que o BioRia e a Junta de 
Freguesia organizaram teve fins pedagógicos, mas 
serviu também para dar visibilidade ao projecto.
Aquele sábado despontara com nevoeiro cerrado 
que rapidamente deu lugar a sol e calor – se 
alguém ia preparado para usar a desculpa do 
tempo para não mergulhar na terra alagadiça, 
acabara de perder o trunfo. Para mais a água não 
estava fria, garantia alguém.
Nos dias anteriores os participantes receberam 
nos emails uma série de recomendações como 
que a lembrar que não iam para um piquenique 
bucólico num prado de relva fofa e seca. O 
ideal mesmo, assumia a organização, era vestir 
calções ou calças largas que dessem para dobrar 
e levar nos pés galochas ou calçado velho. Uma 
sementeira de arroz é feita num “terreno com 
água e lama” e, quem se atreve a prescindir da 
comodidade da margem, não pode esperar sair 
imaculado e pronto para um almoço de sábado 
em família. Para o caso de ainda não termos 
percebido bem onde nos íamos meter, no email 
era acrescentado um conselho final: “trazer uma 
muda de roupa”. Entendido.

MATÉRIA-PRIMA

Participantes de galochas só 
apareceu um – aos restantes que se 
quiseram aventurar foi fornecido 
calçado apropriado. As 09.30 foram 
a hora do encontro, junto ao Centro 
de Interpretação Ambiental de 
Salreu, no esteiro da freguesia, 
de onde partimos para uma curta 
caminhada de 300 metros até 
ao terreno que ia ser cultivado 
naquele dia.

Dois funcionários da Junta carregaram ao ombro 
grandes sacos com as sementes para o campo e 
depois colocaram-nas em baldes ou cestos, que 
cada semeador levaria depois para o arrozal. 
Outros trabalhadores limpavam a água de 
plantas e ervas, com recurso a grandes ancinhos, 
tarefa fundamental no processo da sementeira. 
Imperava a boa-disposição e o mais animado era 
um dos homens da Junta, que ia largando piadas 
enquanto fumava o seu cigarro. “Não posso levar 
o telemóvel se não é mais um que fica afogado”, 
ouve-se deste homem de calções curtos e descalço, 
para andar “mais à-vontade” no terreno alagado 
para onde estava prestes a entrar.
Foi ele o primeiro a lançar as sementes à água, 
que nas zonas mais fundas lhe dava quase pela 
cintura, enquanto os restantes olhavam da 
margem. Avançou umas dezenas de metros e no 
regresso pediu corajosos que o acompanhassem, 
e foi bem-sucedido no apelo – nem todos se 
aventuraram, mas alguns decidiram que se era 
para passar uma manhã diferente, então mais 
valia experimentar o pacote completo.
Foi de facto uma manhã diferente, promovida por 
quem tenta salvar o Ariete de Salreu da agonia 
em que se encontra. Não será uma empreitada 
fácil e pode até fracassar – saberemos no futuro. 
Mas os primeiros passos já foram dados e, com 
tropeções pelo meio, o caminho está a ser feito. 
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Não é ibérico, 
nem é preto. 
É alentejano.

Ricardo Dias Felner

A minha ideia de maternidade suína não era bem isto. Imaginava um pavilhão de cheiro intenso 
e parturientes apertadas em alvéolos, com porcos aos guinchos. Ora, na Herdade de São Luís as 
maternidades são quintais jeitosos, com cerca de 800 m2 e uma casota cada um. Há 90 deles, alinhados 
no montado, com bácoros passeando alegremente, e o único cheiro que se sente é o das azinheiras e 
sobreiros que dão sombra ao terreno.
Francisco Alves, o homem que gere tudo isto, faz questão de me explicar detalhadamente porque é que 
esta maternidade é melhor do que as outras. E porque é que dali irão nascer “os melhores presuntos 
do mundo”, com quantidades raras de ácido oleico, gordura – insaturada, boa para o coração, e doses 
extraordinárias de umami.

E está a 
desaparecer.

Muita gente acha que é tudo o mesmo, mas há diferenças na carne destes porcos. 
Viagem ao montado pela mão de um suinicultor exemplar, um dos 70 que lutam contra 
o extermínio da raça alentejana.
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Estamos às portas de Montemor-o-Novo, em 
pleno Alentejo. Eis o reino do porco alentejano, 
porventura a mais deliciosa das raças suínas – mas 
também das mais incompreendidas. Acontece, 
aliás, uma coisa curiosa. Ao mesmo tempo 
que o porco alentejano parece estar em todo o 
lado – dos menus dos restaurantes às prateleiras 
dos supermercados –, os números dizem-nos 
o contrário. A raça está em declínio, sendo 
considerada “muito ameaçada”. De um total de 
12 mil porcas alentejanas, existentes em 2012, há 
neste momento menos de 5 mil. 
Sucede que o que andamos a comer são, 
afinal, primos modernos do porco alentejano, 
com sangue Duroc nas veias. Escondida 
em denominações comerciais vagas, como 
“porco preto”, esta carne é produzida em 
regime intensivo, a maior parte em Espanha, 
frequentemente com rações, sem que os bichos 
alguma vez tenham posto os olhos num chaparro 
ou afocinhado uma bolota.
No que respeita aos presuntos “pata negra” 
acontece algo parecido. São quase todos 
oriundos de animais com mistura de ibérico e 
porco branco, ainda que as marcas premium 
apostem em rações de grande qualidade e lhes 
dêem tempo no montado. No caso, ser Made 
in Espanha é uma medalha e, prova dessa 
valorização, é que “95 por cento dos porcos 
criados para presunto, em Portugal”, viajam para 
as câmaras de secagem e afinação instaladas 
do outro lado da fronteira. Sem surpresa, os 
louros, neste particular, ficam todos com nuestros 
hermanos. E não deviam. 
Se perguntarmos a um alentejano com duas 
ou três noções do que é um porco e uma 
montanheira, como Francisco Alves, ele explica 
porquê. “Os melhores dos melhores, sejam 5 
Jotas ou Señorío de Montanera, fazem-se com 
os nossos animais”, garante o produtor, ele 
próprio fornecedor das marcas mais exclusivas 
de presunto. 

De notar, contudo, que estes exemplares são 
raríssimos. Estamos a falar de uma percentagem 
ínfima dos presuntos certificados com braçadeira 
preta: ou seja, dos 100 por cento ibéricos 
alimentados 100 por cento a bolota – mas 
não de todos: dentro desta categoria, poucos 
têm genética da raça suína alentejana. “Serão 
uns 18.000 a 20.000, num total de 700.000 
produzidos anualmente em Espanha”, indica o 
responsável da Herdade de São Luís (Instagram: 
@herdadesluis_porcusnatura). Na verdade, 
poucos portugueses já terão tido o privilégio de os 
provar. “São presuntos especiais, que vão para os 
restaurantes Michelin e afins.”

Esta colaboração luso-espanhola 
estabeleceu-se há muitos anos. Portugal 
dá a genética e quilómetros em montado, 
Espanha entra com a arte do corte e com 
a cura. “Preferem comprar já feitos e sabem que 
têm muita qualidade. O risco fica do nosso lado”, 
diz Francisco Alves. 
O produtor sabe bem o que isso significa. Há 
várias gerações que os seus antepassados se 
dedicam à pecuária, nesta herdade colada a 
Montemor-o-Novo, cerca de 700 hectares de 
terrenos ora planos, ora ondulantes. O avô e o 
pai já tinham animais e, por quatro ou cinco 
vezes, viram as varas serem fulminadas. Nos anos 
1960, sobretudo, a peste suína africana dizimou 
populações inteiras, obrigando a mudanças 
drásticas no modo de produção, daqui resultando 
o início do confinamento dos animais. 
Foi nesta altura que o porco de raça alentejana 
começou a desaparecer, estando hoje no 
grupo das raças ameaçadas, depois de um 
recrudescimento, nos anos 1990. “No mundo 
inteiro, actualmente, há cerca de 4500 porcas de 
raça alentejana, todas em Portugal, à excepção 
de umas 20 que foram levadas por um português 
para os EUA.”

MATÉRIA-PRIMA

64EGGAS



Em Espanha, a situação é diferente: há muitos 
porcos ibéricos, mas já não se sabe bem o que 
“ibérico” significa. E, aqui, começa a separação 
de águas. 
Antes de tudo, tem de se entender de que animais 
estamos a falar. Simplificando, dir-se-ia que todo 
o porco de raça alentejana é ibérico, mas quase 
nenhum ibérico é alentejano. 
Sem surpresa, a investigação nesta matéria tem 
sido dominada pelos espanhóis. De acordo com 
uma classificação feita, em 2006, por Ignácio 
Clemente, investigador da Universidade de 
Sevilha, o porco ibérico engloba várias raças, 
variedades e linhas descendentes do porco 
mediterrânico. 
Na primeira metade do século XX, todavia, estas 
raças quase desapareceram. Em 1944, o porco 
ibérico estava praticamente extinto em Espanha, 
depois da introdução de raças de carne mais 
eficientes. Foi o engenheiro agrónomo Miguel de 
Odriozola, na propriedade estatal Dehesón del 
Encinar, situada em Toledo, quem recuperou as 
populações ibéricas, cruzando e seleccionando 
animais a partir de quatro linhas então existentes: 
duas portuguesas e duas espanholas.
Uma das linhas portuguesas chama-se Caldeira, 
nome do proprietário onde os animais foram 
recrutados por Odriozola, em Elvas, e é 
uma variedade preta. A outra é a Ervideira, 
originária de Évora, uma raça ruiva, igualmente 
seleccionada pelo engenheiro agrónomo 
espanhol como “Ibérica pura”.

Ora, o porco ibérico espanhol actual já tem 
muito pouco a ver com este, de 1944. Depois da 
peste suína, em 1963, destas quatro raças terá 
saído um quinto grupo, o Torbiscal, um híbrido 
com “cascos descolorados, às riscas brancas e 
pretas-avermelhadas”, com mais capacidade de 
produzir carne, mais musculado e com menos 
gordura subcutânea, já longe de ser de um negro 
uniforme e intenso. 
Nesta altura, aparece um outro actor que vem 
mudar definitivamente o jogo, de seu nome 
Duroc. O Duroc, fruto do cruzamento de 
Old Duroc e Red Jersey, viajara dos Estados 
Unidos da América e rapidamente se revelou 
muito eficaz no cruzamento com o Ibérico. 
Os porcos Ibéricos-Duroc vieram encurtar 
toda a cadeia de produção, ao mesmo tempo 
que proporcionavam níveis altos de gordura 
intramuscular e mantinham características 
analíticas aparentemente aproximadas às dos 
Ibéricos puros. 
A excitação espanhola com o Duroc foi de tal 
ordem que o Ibérico voltou a ver-se em risco de 
extinção. Em 2001, por forma a evitar que isso 
acontecesse, a lei passou a obrigar a que, nos 
cruzamentos com a raça norte-americana, a mãe 
fosse de ascendência ibérica, dando-se assim mais 
garantias da preservação das linhas ancestrais, 
quer em presuntos, quer na produção para carne.
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Antes de tudo, tem de se entender 
de que animais estamos a falar. 

Simplificando, dir-se-ia que 
todo o porco de raça alentejana 

é ibérico, mas quase nenhum 
ibérico é alentejano. 
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Quanto à história do porco de raça alentejana, ela 
é ligeiramente diferente. Ainda que Portugal tenha 
também apostado na via dos porcos industriais, 
cruzando alentejanos com porcos Landrace, Large 
White e Duroc, a partir dos anos 1960 e 1970, os 
animais certificados conservaram características 
mais rústicas e puras do que os porcos ibéricos 
usados pelos espanhóis. 
E que características eram essas? Investigadores 
portugueses dos anos 1950 e 1960 estabeleceram 
que as três principais linhas ou variedades na 
origem do porco alentejano eram a preta ou 
Caldeira, a ruiva ou Ervideira e a aloirada. 
Num artigo de 2019, produzido por uma equipa 
do Instituto Politécnico de Beja, liderada por 
António Rosário Oliveira, refere-se que esta última 
variedade, considerada descendente directa do 
porco ibérico ancestral, foi dada como extinta.
De acordo com números da Direcção-Geral 
de Veterinária, em 2019 constavam do livro 
genealógico de adultos 524 machos e 4501 fêmeas 
em linha pura, distribuídos por 352 criadores. 
A quebra é evidente. Em 2012, havia 12 mil 
fêmeas. Em 2016, números do Agrupamento 
Complementar de Empresas do Porco Alentejano, 
citados no estudo do Instituto Politécnico de 
Beja, indicavam 7301. Ou seja, só entre 2016 e 
2019 terá havido uma baixa de 2800 animais, 
correspondente a uma quebra de 38 por cento.

Se olharmos para o efectivo total, esse declínio é 
ainda mais notório. Hoje, haverá 20 mil porcos 
desta raça em Portugal, quando, em 1955, 
existiriam 400 mil animais (45 por cento da 
produção suína total, à época), segundo o Boletim 
do Arrolamento Geral de Gado. 
Voltando à comparação entre os ibéricos 
espanhóis e os alentejanos portugueses, apesar dos 
cruzamentos feitos ao longo dos anos, de ambos 
os lados da fronteira, continua a haver diferenças 
notórias. A engenharia genética espanhola tendeu 
para a produção de mais músculo e para uma 
maior eficácia na transformação de alimento 
(bolota e rações) em carne. 
O próprio Juan Vicente Olmos assume que o 
caminho tomado em Espanha deixa dúvidas. 
“A realidade é que a maioria dos cruzamentos, 
tradicionalmente, não tiveram em conta a 
manutenção das diversas linhas e realizaram-se 
aleatoriamente ou procurando outros critérios de 
selecção diferentes, pelo que hoje é difícil encontrar 
populações de variedades puras”, escreveu. 
Mesmo os animais espanhóis classificados como 
100 por cento Ibéricos muitas vezes revelam 
traços de Duroc. Análises laboratoriais realizadas 
por Ignácio Clemente revelaram que, de um total 
de 24 presuntos vendidos em supermercados 
como “Ibéricos puros”, ou com outras etiquetas 
com o mesmo significado, 16 tinham cruzamentos 
com Duroc.

“Embora haja exemplares em 
algumas explorações pecuárias, 
não dispomos ainda do número de 
efectivos existentes no país”, lê-se 
no texto. Os mesmos investigadores 
chamam a atenção para outra 
linha em risco de desaparecer, a 
variedade mamilada, “recentemente 
inscrita no Livro Genealógico da 
Raça Suína Alentejana”, que tem a 
particularidade de ter mamilos na 
zona do pescoço.
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O cruzamento com Duroc é permitido, mas 
não para os Ibéricos puros. Tudo isto está 
detalhadamente definido na chamada “norma 
ibérica”, da União Europeia, mas há casos em 
que o consumidor fica sem saber o que está a 
consumir. 
Uma das marcas de presunto mais prestigiadas, 
a Joselito, decidiu ficar fora da classificação das 
braçadeiras. De acordo com essa certificação, 
consoante as cores da braçadeira (branca, verde, 
vermelha ou preta), colocadas nas patas dos 
presuntos, podemos ter informação sobre a 
genética e a alimentação. 
A braçadeira preta é a dos topos de gama, 
garantindo-se que o animal tem um mínimo 
de dias de montanheira, a comer bolota, e é de 
genética 100 por cento Ibérica. Mas há nuances 
que, mesmo dentro dos chamados topos de gama, 
fazem a diferença e podem ser notadas a olho.

“O porco ibérico tem o dobro do tamanho do 
porco alentejano”, diz o produtor da Herdade de 
São Luís, Francisco Alves. “Isso dá um presunto 
com nove quilos e o outro com sete. No final, 
são muitos euros de diferença.” A outra grande 
diferença está na gordura. Embora a carcaça do 
alentejano seja mais pequena, ela tem bastante 
mais gordura. Mais gordura implica mais tempo 
de cura, mas aumenta a qualidade. “Tem menos 
rentabilidade, mas o presunto é brutal.” 
Prova disso é que, de acordo com Francisco Alves, 
a quantidade média de ácido oleico nos Ibéricos 
puros é de 53 por cento, mas os seus animais 
chegam a ter 58 por cento, às vezes 60 por cento. 
“Os espanhóis sabem que, se comprarem o meu 
porco alentejano, vão ter o presunto pendurado 
mais uns seis meses. Mas também sabem que, 
depois, o produto final não tem nada a ver. É um 
espectáculo de um presunto”, conclui, alargando 
o elogio à maioria dos seus colegas. “Os melhores 
presuntos espanhóis são de animais portugueses. 
Sem dúvida nenhuma.”
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A questão na cabeça de toda a 
gente é: porque é que as marcas 
portuguesas não fazem, então, 
presuntos como fazem os 
espanhóis? Há muitas teorias. A 
primeira começa no matadouro: o 
corte dos presuntos é uma tarefa 
especializada, em que os espanhóis 
são peritos. 

Acresce que as instalações para a secagem e cura 
escasseiam por cá. Poucos produtores as têm ou, 
quando as têm, elas não reúnem as condições 
necessárias. O jornalista Edgardo Pacheco, que 
se tem dedicado ao assunto, comentava comigo 
há dias que uma das diferenças tem a ver com a 
dimensão das câmaras de cura, bem maiores em 
Espanha: “Quanto maiores, mais micro-
-organismos andam à solta.” Mais micro-
-organismos costuma significar mais 
complexidade de sabores. Mais aromas. 
Francisco Alves parece corroborar. Desde há uns 
meses que começou a ir matar os seus animais a 
Espanha, onde também são curados, na famosa 
serra de Jabugo. A sua marca Absoluto (absoluto.
com.pt) garante presunto só de suínos de raça 
alentejana, alimentados a bolota, com quatro 
ou cinco meses de montanheira, passeando 
livremente em montados de sobro e azinho.
Mas será que, mesmo assim, os Absoluto 
competem com os topos de gama espanhóis? 
Francisco acha que sim – e acrescenta uma 
vantagem: os seus são produzidos num regime 
verdadeiramente sustentável, amigo do ambiente 
e defensor do montado. Os seus não fazem 
montanheira só o mínimo absoluto exigido por 
lei. A montanheira é o seu habitat. Toda a vida.

Montar o montado
O montado é um regime agro-silvo-pastoril 
delicado. Ao contrário do que se possa pensar, 
não é uma paisagem natural: foi criada pelo 
homem, eventualmente pelos árabes, durante a 
ocupação da Península Ibérica, entre os séculos 
VIII e XV. Sem animais, a existência do montado 
fica ameaçada.
O porco de raça alentejana é o animal mais 
adaptado e que mais proveito tira dele, mas 
Francisco Alves entende que, quer os bovinos, 
quer os ovinos (produz merino) e os caprinos 
(cabra serpentina) são importantes para o seu 
equilíbrio. 
A gestão dos espaços na Herdade de São Luís é 
feita minuciosamente, através de cercas eléctricas 
móveis. Todos os dias há movimentações, para 
que as terras sejam fertilizadas com os vazios 
sanitários e a vegetação cresça e seja consumida 
de forma equilibrada. 
Os ovinos transformam vegetação seca em quilos 
de carne; os caprinos são úteis a limpar terrenos 
com silvas, mais espinhosos, como nas linhas 
junto aos cursos de água. Por sua vez, os porcos 
passeiam por quase todo o lado. São os reis do 
montado. Têm a primazia da bolota.
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A filosofia de Francisco Alves assenta na chamada 
agricultura regenerativa, uma escola nascida 
nos EUA há duas décadas, que por cá ganha 
adeptos. Francisco garante que, neste regime 
extensivo, o sequestro de carbono proporcionado 
pela fotossíntese supera largamente os danos 
causados pela libertação de gás metano. Por outro 
lado, estando os animais a nascer e a viver ao ar 
livre, felizes e saudáveis, não há necessidade de 
ministrar tantos cuidados de saúde. Os seus suínos 
só levam a vacina para a doença de Aujeszky, 
obrigatória por lei. 
A carne dos animais de Francisco Alves pode ser 
encontrada no Talho das Manas, através da sua 
página no Instagram. Actualmente, a procura 
supera a oferta, mas nem sempre foi assim. No 
que diz respeito ao porco, as “Manas” – e não 
só – inicialmente chamavam-no de “maluco”, 
devido à quantidade de gordura que os seus 
animais tinham. “É só gordura!”, foi uma frase 
que Francisco ouviu muitas vezes. 
Hoje, essa gordura é vista como uma bomba de 
sabor, usada em vários produtos que as “Manas” 
transformam, de hambúrgueres a rolos de carne. 
E acontece que, com estes animais, todos os cortes 
são suculentos, mesmo aqueles que normalmente 
seriam rijos ou secos. 
Francisco chama ainda a atenção para a venda 
enganosa de carne de porco alentejano. Basta 
olhar para o número total de efectivos para 
percebermos que todos esses restaurantes que 
anunciam secretos de porco alentejano estão, na 
verdade, a vender carne espanhola, mais branca 
que preta. 

Muitos distribuidores e produtores de carne 
portugueses começaram, aliás, a comprar 
porcos Ibéricos com cruzamentos de Duroc aos 
espanhóis. A sua gordura, sendo mais saborosa do 
que a dos porcos brancos de intensivo, é muitas 
vezes enjoativa, com notas a porcum, típicas de 
uma alimentação com rações de fraca qualidade.
Mas, no final, para além da genética e da bolota, 
o segredo está na felicidade dos bichos – e 
essa acontece quando vivem soltos e livres no 
montado. Voltando à zona das maternidades da 
Herdade de São Luís, Francisco Alves recorda 
uma história que demonstra bem isso. Numa 
altura em que registou muitos abortos, optou por 
soltar as porcas longe do monte, longe de tudo, 
encaminhando depois os machos para o mesmo 
local. “Passados dois meses e meio, fomos lá e 
as porcas estavam todas prenhas. A partir daí 
mudámos o maneio.”  

A raça alentejana convive mal com 
a clausura. Nós devíamos conviver 
mal com o seu extermínio. Por 
várias razões. Porque não há no 
mundo outra carne assim.
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tubarão

na Quinta de São José

Um

Ricardo Dias Felner

A família por trás da marca 
Vale da Capucha está 
habituada a abrir as portas 
para provas de vinhos. 
Desta vez, todavia, quem 
brilhou foi um petisco raro: 
caneja de infundice. 

Pedro Marques convida-me a seguir no encalço 
da aragem. Corre um odor amoniacal, entre 
o fénico e a urina. “Achámos por bem fazer 
o almoço ao ar livre”, atira, enquanto segue 
em direcção às traseiras da casa principal. 
Connosco vem Leopoldo Garcia Calhau, outro 
dos convidados para a “experiência”. Leopoldo 
é o homem por trás da Taberna do Calhau, com 
raízes alentejanas e uma devoção especial por 
cabeças de caprinos. 
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Num pátio, sobre uma placa de indução portátil, 
encontramos Afonso Marques, o patriarca da 
família, de volta da panela. O cheiro intensifica-
-se, notas a casa de banho de estação de serviço 
depois da passagem de uma claque de futebol. E 
o aspecto é igualmente desolador: umas postinhas 
afundadas em água. “Agora, são uns 20 minutos 
a cozer. Só tenho de ir tirando a espuma”, atira 
o cozinheiro. Leopoldo espreita, cheira, faz um 
esgar nauseado. O bedum, ao pé disto, é Chanel. 
O almoço na Quinta de São José, instalada numa 
aldeia do Turcifal, é sobretudo um pretexto para 
se juntarem amigos e beber-se o vinho da casa. É 
aqui que a Vale da Capucha tem a maioria das 
vinhas, em modo de produção biológica. Cada 
vez mais enófilos de todo o país, de todo o mundo 
(exportam para uma trintena de países), acorrem 
ao Oeste em busca do seu terroir atlântico, 
povoado de Fernão Pires, Arinto, Gouveio e 
Alvarinho.
Na adega, Pedro Marques, o enólogo à frente 
do projecto, tem-se notabilizado pelo estilo de 
baixa intervenção, tão na moda, sem no entanto 
professar o espírito de seita ou ortodoxias de 
algibeira. O sucesso recente da marca é bem-
-vindo, mas a postura não anda ao sabor dos 
ventos, soprem eles de Copenhaga ou das Côtes 
du Jura. Na Quinta de São José impera uma 
cultura sólida, antiga, enraizada na região Oeste. 
Era assim quando produziam vinho a granel e 
é assim agora, depois de uma volta na filosofia 
enológica, quando as suas garrafas podem ser 
encontradas em fine dinings e bistrôs um pouco 
por todo o mundo. 
Essa cultura ultrapassa o vinho. Afonso Marques, 
o patriarca, é alguém que tanto discorre sobre 
práticas agrícolas, como sobre facas japonesas 
e receituário tradicional. E os filhos, Pedro e 
Manuel, herdaram-lhe o espírito e a irreverência. 
A caneja é só mais uma prova da sua curiosidade 
e abertura de espírito. 

E ei-la, por fim, seguindo para a mesa. De que 
se trata, afinal, este prato tão raro, comido entre 
Ribamar e a Lourinhã, mas também, com 
nuances, na Islândia?
Ora, a caneja é um peixe da família do tubarão, 
normalmente de dimensão mais curta, fazendo 
lembrar a pata-roxa. Hoje em dia, não é fácil 
encontrá-la nos mercados, porque são poucos 
a cozinhá-la. E o único prato conhecido do 
receituário português é, precisamente, o do 
menu do dia: caneja de infundice.
Em todo o caso, já não o vai encontrar sequer 
nos restaurantes da Ericeira, de onde é natural. 
Actualmente, só meia dúzia de tertúlias da 
região é que o fazem – e apenas nos meses do 
frio, até Abril. 
Uma das explicações para o seu lento 
desaparecimento tem a ver com a confecção. 
Antes de ser posta a cozer em água com 
sal, há um trabalho de apodrecimento – de 
fermentação, se quisermos ser mais rigorosos e 
modernos. O peixe é golpeado inteiro e enrolado 
em panos. Os mais antigos envolvem-no ainda 
em papel de jornal e depois enterram-no. 
Mas há também quem opte pela refrigeração 
tecnológica, o chamado frigorífico. Foi o que 
fez Afonso Marques. Durante uns longos 16 
dias, a sua caneja esteve a ganhar infundice, a 
temperatura controlada.
Segundo me explicou há uns anos Conceição 
Loureiro Dias, amante de caneja, bióloga e 
catedrática do Instituto Superior de Agronomia 
de Lisboa, cientificamente, o que acontece ao 
bicho é o seguinte: “De uma forma geral, os 
peixes de esqueleto mole (tubarões, raias, cações) 
contêm muita ureia e outro composto de azoto 
(óxido de trimetilamina), que facilmente se 
decompõem em amoníaco.” 
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Ricardo Dias Felner

Se formos ao dicionário, temos uma explicação 
mais impressionante. “Infundice” – diz-nos a 
Porto Editora – é uma “lixívia de urina onde 
se mete a roupa muito suja para se lavar com 
mais facilidade”. Comer um tubarão lixiviado 
em urina? Vamos a isso. 
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À mesa estão quase só novatos, mas também 
há veteranos de muitas canejas. Dois deles, os 
maiores, sentam-se ao meu lado. Quem quiser 
perceber como se come o tubarão podre, deve 
olhar para eles. Não dizem nada, movem-se em 
silêncio, de vez em quando trocam uns olhares.
O empratamento é desolador. Batata cozida e 
uma postinha do bicho. Vale o azeite para lhe 
dar brilho, que deve ser muito e, no caso, é do 
bom, o transmontano CARM, com assinatura de 
Francisco Pavão. Encharco o prato dele e polvilho 
de pimenta preta. “Só nas batatas”, adverte 
Afonso, ainda a tempo de salvar o peixe. 
Na mesa, toda a gente reage de forma civilizada 
às primeiras garfadas. Mas há exclamações 
faciais. O chef  de serviço, Leopoldo Garcia 
Calhau, dá a primeira nota: “Parece Halls”, 
diz, numa alusão ao pico que sobe pelo nariz, 
típico do amoníaco, como quando entramos 
num espaço onde largaram uma carga pesada 
de desinfectante. Halls Extra-Picante, digo eu. 
Menos fresco. Mais amargo.
Após a primeira prova, há quem não insista 
e prefira as latas de atum, estrategicamente 
disponibilizadas. Mas também há quem ache 
que a caneja até está suave. É o caso da dupla de 
veteranos. Um deles comenta: “Está boa, mas nós 
gostamos com mais infundice.” 
Percebo o que dizem. Apesar de esta ter sido da 
minha preferência, a primeira caneja que comi 
na vida – há uns anos, na Quinta do Meio, na 
Ericeira – estava mais forte. Um primeiro sinal 
disso foi que, dessa vez, aconselharam-me a levar 
roupa velha e a deitá-la no lixo, após o almoço, tal 
era a impregnação do cheiro da caneja. E, agora, 
após o almoço, consegui seguir num automóvel 
até ao Porto, com as vestes no corpo. 

Outra prova de que esta caneja não está tão 
forte é o azeite. Não mudou de cor, enquanto na 
outra prova, depois de contactar com o peixe, 
o azeite ficou esbranquiçado e leitoso – uma 
reacção química à subida do pH da caneja, por 
acção do amoníaco. 
A menor quantidade de amoníaco tem a virtude 
de nos permitir saborear as bebidas. É que 
quando a infundice é severa os vinhos parecem 
todos doces – o que seria uma pena, dadas 
as garrafas em cima da mesa. Para além da 
gama Vale da Capucha, que inclui de palhetes 
a brancos de castas autóctones, há cervejas 
artesanais preciosas. Duas delas são Cantillon, 
marca belga de topo trazida por Leopoldo, e 
acresce uma novidade, da Vale da Capucha: 
as cervejas que Manuel Marques está a fazer 
em colaboração com a Lx Brewery – mais 
uma entrada para acrescentar brevemente ao 
portefólio Vale da Capucha. 
No final, a caneja dá-nos uma lição imensa sobre 
gastronomia e cultura. O que é um prato bom? 
O que é um grande cozinheiro? Aquele que 
interpreta a técnica, ou aquele que interpreta a 
memória dos seus clientes e a sua cultura? Na 
verdade, a caneja tem tudo para ser detestada. 
E, no entanto, os seus adeptos adoram-na, aqueles 
veteranos do Oeste adoram-na. Não se estão a 
armar. Cresceram com ela. Foram felizes à mesa, 
com ela. Gostam, de facto, da sua violência 
amoniacal. Mais que tudo, gostam do prazer 
das emoções fortes vividas em grupo.
Caneja de infundice, para eles, não é alimento. 
É um ritual. Como a gastronomia. 
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NA “COZINHA” 
DA CONSERVEIRA 
DO ARADE

Ricardo Dias Felner

NA “COZINHA” 
DA CONSERVEIRA 
DO ARADE

Perto de Portimão, nasceu uma 
conserveira que recupera uma 
tradição em risco de se perder 
no Sotavento Algarvio.
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Quando chego, Vincent Jonckheere chama-me 
logo para vir ver uma parte do enchimento. 
A fábrica é um pavilhão que se atravessa 
rapidamente. Do outro lado, Ivone preenche de 
azeite as latas de carapau com cravinho. Com um 
jarro. À mão. Lata a lata.
Três outros funcionários, tratam depois de cravá-
-las, entre eles o outro sócio, Manuel Mendes, que 
veio dar uma perninha à linha de produção, antes 
de ir orientar uma visita guiada. Nessa altura, 
Ivone já estará noutro posto, ali à frente, a tratar 
dos embrulhos das latas Papa Anzóis, sardinha e 
limão. “Limão a sério”, diz Vincent. 
Na Conserveira do Arade, todos os passos do 
processo podem ser feitos pelos oito funcionários 
da empresa. Estamos a falar da mais artesanal das 
fábricas conserveiras portuguesas, um projecto 
iniciado há sete anos por um professor belga 
de Economia e um farmacêutico. Em rigor, 
se o espaço tivesse outro glamour, talvez fosse 
mais indicado falar de laboratório ou ateliê, 
para usar termos em voga. Mas o cenário é o 
menos, quando o que se pretende é restituir à 
comunidade e aos consumidores uma indústria 
que já foi florescente, das mais consideradas no 
país e no mundo. 

Esta mesma zona, entre Estômbar e Ferragudo, 
mesmo a chegar a Portimão, com o rio Arade 
a correr ali ao lado, já foi o maior centro 
conserveiro do Barlavento algarvio. “Aqui, 
existiram 23 fábricas de conservas”, atesta 
Vincent Jonckheere, que desde criança vinha 
passar férias a Portugal com a família. Quando 
a Conserveira do Arade iniciou a produção, há 
sete anos, não havia nenhuma fábrica, já. Em 
todo o Algarve, chegaram a ser cerca de 200, 
hoje contam-se três, duas delas no Sotavento 
e esta, no Barlavento. “Era uma indústria que 
envolvia 27 mil empregados directos”, concretiza 
o administrador da Conserveira do Arade, 
também conhecida pelas marcas Saboreal e Papa 
Anzóis. Hoje, serão oito funcionários, apenas, 
no Barlavento, tantos quantos tem esta pequena 
fábrica, que ganha cada vez mais adeptos entre os 
fãs de conservas. 
O mercado parece existir. O saber fazer também. 
“Os portugueses são grandes mestres do peixe. 
Nunca vi em lado nenhum do mundo quem saiba 
tanto desta actividade”, atesta. Porquê, então, o 
declínio? Uma das razões apontadas para a crise 
da indústria conserveira portuguesa tem sido a 
concorrência de países com custos de produção 
mais baixos, como Marrocos ou os grandes da 
Ásia. Outro factor é a falta de modernização das 
fábricas, algo que hoje estará ultrapassado.
Em todo o caso, Portugal quis competir com 
o preço, quando deveria ter competido com 
a qualidade. Olhou para Sul e para Oriente, 
quando deveria ter olhado para certas zonas 
de Espanha e para França. Andavam os galegos 
a preencher latas de bivalves das Rías Baixas, 
berbigão a berbigão, como se fosse ourivesaria, e 
em Portugal importava-se sardinha de Marrocos 
para enlatar. Os galegos esgotavam o produto, 
mesmo vendendo a 30 euros a latinha de 100 g, 
enquanto os portugueses faliam com sardinhas em 
óleo a 1 euro. 
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A Conserveira do Arade percebeu isto. 
Compreendeu que havia aqui um equívoco 
e uma oportunidade. Se há sector alimentar 
onde Portugal tem prestígio, nacional como 
internacional, é o das conservas. Ainda há dias, 
saiu um longo artigo no The New York Times 
sobre o novo museu da conserveira Pinhais, em 
Matosinhos. A Conserveira do Arade teve a 
argúcia de perceber que era só preciso ocupar o 
espaço certo; não olhar mais para as conservas 
como proteína barata para esfarelar com fejião 
frade, mas como um produto nobre, nutritivo, 
saboroso, diferenciado. 
O resultado está à vista. O crescimento tem sido 
exponencial, “cerca de 25 por cento ao ano”, 
diz Vincent, o típico autodidacta empenhado e 
apaixonado, que estudou o assunto e descobriu 
que pode haver uma nova forma de fazer 
conservas de peixe e patés, mesmo quando o 
investimento e a promoção nem sempre estão do 
lado dos pequenos operadores. 

Espaço para a experimentação
Ainda assim, essa falta de capital terá sido 
uma bênção, na fase inicial. Sem uma linha 
automatizada, sem uma equipa pesada, tem 
havido mais espaço para testar. Uma petiscada da 
Saboreal está mais próxima de um prato cozinhado 
do que de um processado industrial – com o que 
isso tem de bom, mas também de risco.
As latas que Ivone vai enchendo são exemplo 
disso. No caso, trata-se de carapau com cravinho, 
uma inovação que, à partida, tinha muita coisa 
para correr mal. O cravinho é uma especiaria 
impositiva e remete para pratos de caça e para 
consultas de dentista. A diferença para uma 
operação pesada, com linhas automatizadas, 
vários níveis hierárquicos e procedimentos, é que, 
daqui a minutos, Manuel Mendes estará a prová-
-las e tudo pode ser rapidamente alterado. Se 
não correr bem, é muito fácil travar a produção, 
afinar a quantidade das especiarias, mudar tudo 
– sem prejuízos de maior. “Aqui experimentamos, 
fazemos testes. Funciona ou não funciona. Se não 
funciona, paciência.” 

Foi assim, por tentativa e erro, que se chegou 
a algumas das “Petiscadas” da Saboreal, 
frasquinhos com receitas esquecidas ou 
inovadoras, à base de conservas. São exemplos 
disso, a cavala com azeitonas e amêndoas, o 
carapau com cenoura e coentros, o atum com 
batata doce e coentros, a cavala com habanero 
e o olhalvo (tainha de mar) à Xalapa – este com 
grão e limão. Uma das grandes diferenças para 
as pastas e patés industriais está na textura, 
aqui grosseira. “Nunca gostei de patés, por não 
sentirmos o sabor do peixe, nem a textura dos 
ingredientes. Aqui, procuramos manter o peixe 
em pedaços. É um trabalho manual, delicado, 
muito mais difícil de fazer do que moer tudo.” 
Os legumes chegam frescos e são embalados em 
vácuo, na véspera de serem enfrascados. Quanto 
ao peixe, Vincent admite usar também peixe 
congelado. Por duas razões: porque esta é a única 
forma de poder ter a fábrica operacional, mesmo 
quando não chega peixe fresco (por as espécies 
estarem no defeso, ou outras razões, como dias de 
tempestades no mar) e porque “há um dogma” 
relativamente ao peixe congelado, que diz ser 
falso. “A verdade é que um peixe de qualidade 
bem congelado pode ser melhor do que um peixe 
fresco pescado numa má altura. A sardinha de 
Agosto, bem congelada, pode ser melhor do que a 
fresca de Maio. Se o grau de gordura for alto, e se 
a congelação for por vidragem, no dia da pesca, 
em água salgada, a qualidade será alta”, garante 
Vincent, que, ainda assim, está a trabalhar para 
poder vir a ter uma diversidade de produtos que 
lhe permita conservar só matéria-prima fresca. 
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MATÉRIA-PRIMA
À parte a qualidade do peixe, é preciso cuidar de 
que todas as etapas sejam realizadas com esmero. 
A mais crítica de todas é a forma como o peixe 
é cozinhado. Na indústria portuguesa, há dois 
métodos clássicos que são críticos para diferenciar 
o que é uma conserva de primeira e de segunda. 
Nas de primeira, o peixe é pré-cozido em estufa, 
fora das latas, ao vapor. Este processo permite 
que algum do líquido do peixe seja descartado. A 
carne fica também mais firme. No processo mais 
usado, o peixe já coze dentro da lata. A única 
maneira de o consumidor perceber isto, muitas 
vezes, é olhando para o preço: as que ficam na 
casa de 1€ fazem o cozimento dentro da lata, 
as acima de 2 ou 3€ fazem pré-cozedura. Em 
França, há ainda a tradição de o peixe ser frito 
antes de enlatado. 
Ora, as Conservas do Arade vieram introduzir 
outra técnica. Depois do descabeçamento e 
evisceração manuais, depois do banho de limpeza 
e da passagem pela salmoura (“usamos um nível 
de sal um pouco acima do da água do mar”), 
o peixe é seco. E esta é a grande inovação da 
marca. “Somos os únicos a usá-la, em Portugal”. 
Em vez de cozerem o peixe – dentro ou fora das 
latas –, ou de o fritarem (“acho que o torna mais 
indigesto”), ele é desidratado durante 22 horas, 
a cinco graus, usando-se um frigorífico com 
ventoinha. De acordo com Vincent, isto permite 
manter a gordura na íntegra, conservando-se 
o ómega 3 e outros nutrientes. “Só sai água, 
vemo-la no balde, no fim”, diz, mostrando-nos o 
frigorífico de secagem, um equipamento pouco 
maior do que um electrodoméstico. 
Feita a desidratação, o peixe segue para as 
conservas de lata de peixe ou para as Petiscadas. 
No caso das Petiscadas, o enchimento dos frascos 
é feito à mão, com uma colher. Vincent sabe que 
certas tarefas manuais não valorizam o produto 
final. Admite que já podia ter máquinas que 
fariam com maior rigor determinadas operações. 

Mas a empresa sempre seguiu uma ética e evitou 
cair na armadilha do downgrading, ou seja, ser 
obrigada a abrir mão de produto de qualidade 
e mão-de-obra paga condignamente, para fazer 
face a dívidas ou pagar despesas acima das suas 
capacidades. 
Neste momento, com todo o sucesso, a questão é 
saber como crescer. Como aumentar a produção 
para fazer face à procura, sem ter de recorrer 
a atalhos ou baixar a qualidade do produto? 
Uma das formas é não perder o contacto com 
os clientes. Por isso, a Conserveira do Arade 
organiza visitas guiadas à fábrica, através de 
marcação, pelo site. 
No final da minha visita, Manuel Mendes está 
a terminar o périplo pela fábrica com um casal. 
É a altura das provas. Chega, finalmente, o 
momento de provar os carapaus com cravinho. 
Estou curioso com a opinião do casal. Um dos 
provadores manifestara reticências relativamente 
ao cravinho. Mas gosta. Se alguma crítica se 
ouve, é a de que o cravinho está demasiado suave, 
sente-se pouco. Manuel Mendes é da mesma 
opinião: “Podia estar mais intenso.” Vincent 
ressalva que, com mais tempo de lata, isso poderá 
acontecer. Trocam opiniões como se fossem dois 
cozinheiros. Como numa cozinha. 

Neste momento, com todo o 
sucesso, a questão é saber como 
crescer. Como aumentar a 
produção para fazer face à procura, 
sem ter de recorrer a atalhos ou 
baixar a qualidade do produto? 
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O ano do
No dia 5 de Fevereiro, Arve Krognes, o director de 
comunicação do Noma, o famoso restaurante de 
Copenhaga, enviou um email para um grupo de 
jornalistas de todo o mundo, convidando-os 
para algo inédito. O chef  René Redzepi iria 
fazer o lançamento internacional do primeiro 
produto comercial com o selo Noma, através de 
uma sessão em directo, por videoconferência. 
Tratava-se do “resultado de quase duas décadas de 
experimentações no Noma”, mas o nome ressoava 
antigo: garum. 
Passados 11 dias, à hora combinada, jornalistas, 
bloggers e influencers ligaram-se por Zoom a 
uma cozinha improvisada do Noma. Estavam 
presentes o próprio René, tido como o 
grande revolucionário da cozinha mundial do 
século XXI, mas também o novo director de 
fermentações, Jason White, que substituiu o 
mago David Zilber, em 2020. À medida que 
René descrevia a técnica de produção – num 
registo surpreendentemente amador, sem grande 
encenação nem preparação –, fomos percebendo 
que o garum do Noma era outra coisa. 

E de repente a alta cozinha mundial 
parece ter descoberto o seu molho 
predilecto. É feito de peixe em 
decomposição e a sua maior unidade 
de produção laborou em Tróia – há 
15 séculos. Os chefs portugueses 
conhecem-no bem, mas foi o Noma, 
em Fevereiro do ano passado, quem 
lhe deu palco. E o deturpou. 

Ricardo Dias Felner

garum
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No fundo, tratava-se de uma fermentação com 
inoculação de koji, um fungo muito usado 
no Japão, sobretudo para a transformação de 
proteínas em aminoácidos – mas que se espalhou 
um pouco por toda a restauração ocidental 
vanguardista, de influência nórdica. Ou seja, o 
Noma fazia garum sem o ingrediente básico do 
garum: peixe. 

De Tróia à Austrália
Na minha cabeça, fazer garum sem peixe era 
como fazer hambúrguer sem carne. A própria 
etimologia da palavra remete para peixe. 
“Garum” é o vocábulo latino correspondente a 
“garon”, em grego, que corresponderia a “peixe 
usado em molhos”. Alguns autores, todavia, 
datam a origem à época dos Cartagineses, há 
25 séculos, na zona hoje ocupada pela Tunísia. 
Certo é que foram os romanos que o difundiram 
pelo mundo e quem mais o valorizou. Plínio, 
o historiador romano, descreveu-o assim: 
“Vísceras de peixe e outras partes que, de outra 
forma, seriam descartadas, pelo que o garum 
é realmente um licor da putrefacção.” Mas fez 
notar: “Dificilmente outro líquido, à excepção 
de perfume, se tornou tão valorizado.” No livro 
de Apicius, por muitos considerado o primeiro 
escritor gastronómico, três em cada cinco 
receitas levam garum, por vezes incorporado 
em molhos cheios de especiarias e mel, por vez 
misturado com vinho – mas sempre com peixe.
Para quem quiser fazer o verdadeiro garum em 
casa, só tem de seguir a receita de Josh Niland, 
o chef  australiano que mudou a forma de tratar 
o peixe. No seu livro The Whole Fish, uma 
obra-prima editada em 2019, em que se ensina 
a aproveitar o peixe por inteiro, das escamas às 
vísceras, Josh explica tudo:

1. Acrescentar 50 por cento de água à 
quantidade total de cabeças, espinhas e restos 
de peixes pequenos, como sardinha, cavala ou 
anchova. 
2. A esta quantidade total adicionar 20 por 
cento de sal fino. 
3. Misturar e transferir para um frasco. 
4. Selar e colocar num banho de sous vide, com 
circulação de água, a 40 ºC. 
5. Deixar por 7 dias, mexendo uma vez ao dia.

Josh alerta para o facto de os resíduos de peixe 
poderem “ser temperamentais”. Daí que seja 
preciso ter alguns cuidados. Por exemplo, se 
não tiver o equipamento de sous vide, deve 
esterilizar o frasco e guardá-lo num local 
escuro, à temperatura ambiente, mexendo 
todos os dias. Além disso, tem de retirar a 
vesícula biliar do peixe – senão o molho ficará 
“extremamente amargo”. 
Ora, aqui pode colocar-se um problema. É que 
a vesícula biliar não é o órgão mais facilmente 
detectável num peixe, sobretudo se for, digamos, 
uma sardinha. 
Voltando a Apicius, não é crível que ele retirasse 
a vesícula biliar do seu garum. Mas é possível 
que se abastecesse na unidade de produção 
instalada pelos romanos, em Tróia. De acordo 
com o investigador J.D. Edmonson, o estuário 
do Sado seria o maior campo de produção de 
garum de todo o Império. A arqueóloga Inês 
Vaz Silva, que se tem dedicado a estudar as 
ruínas, é da mesma opinião. E aponta para um 
terroir de garum específico, quer por causa das 
características da água do mar e do sal, quer 
por causa dos peixes usados. “Em Tróia e na 
Lusitânia usava-se principalmente a sardinha, 
no estreito de Gibraltar usava-se principalmente 
o atum, na Tunísia há tanques com biqueirão. 
Geralmente são peixes gordos, mas pode fazer-se 
garum de uma variedade de peixes”, explica a 
investigadora. 

MATÉRIA-PRIMA
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Daqui até Copenhaga vai um salto grande. 
Voltemos ao Zoom do Noma. René começou 
por aquilo que a maioria já sabia. O que é um 
garum? “Peixe fresco em sal”, um “tempero 
mágico”, em que “os aminoácidos são libertados 
a partir de proteína”. O processo químico, de 
forma simplificada, acontece assim. As enzimas 
e os micro-organismos presentes nos músculos e 
nos órgãos do peixe, depois da morte, libertam-
-se e começam a quebrar as células proteicas 
em cadeias mais curtas, os tais aminoácidos, 
mais facilmente detectados pelo paladar. Na 
quantidade certa, a acção do sal impede o 
aparecimento de bactérias malévolas para a 
saúde, a putrefacção. Mas nem sempre as coisas 
terão corrido como era expectável. Em 2016, 
Piers Mitchell, um especialista em doenças da 
Antiguidade da Universidade de Cambridge, 
encontrou provas da existência de ténias em 
grandes populações de humanos do período 
romano, apontando o garum como culpado. 

Umami de peixe
Em todo o caso, com a dose certa de sal, os micro-
-organismos mais nefastos não se desenvolvem. 
O que cresce são as tais substâncias derivadas da 
fermentação. E aqui reside o segredo. Falamos 
dos tais aminoácidos ou, se quisermos ser mais 
específicos, de ácido glutâmico e de um dos seus 
sais: o glutamato monossódico. O glutamato 
monossódico existe em diversos ingredientes 
naturais e processados, do tomate ao parmesão. 
E também existe, muito provavelmente, na 
cozinha do restaurante chinês do seu bairro, sob 
a forma de um pozinho branco, conhecido pelas 
siglas MSG (de Monosodium glutamate) ou com o 
nome comercial Aji-no-moto. Se quisermos falar 
em paladar, dizemos que todos estes produtos 
têm muito umami (o quinto sabor, para além de 
salgado, doce, amargo e ácido), proporcionando 
uma sensação na boca viciante, carnuda. Se foi 
a um fine dining nos últimos tempos, também é 
possível que algum pratinho da sua degustação 
tenha levado o tal pozinho mágico de umami.

Ora, o que o Noma fez foi criar glutamato 
monossódico a partir de cogumelos. E depois 
deu-lhe uma palavra conhecida. Uma palavra 
da moda na alta cozinha. 
Um pouco por todo o mundo, os chefs mais 
experimentalistas já andavam a fazer garum. 
Em Portugal não foi diferente. André Magalhães 
começou em 2011, ainda no tempo em que 
estava no restaurante do Clube de Jornalistas. 
Experimentou com uma variedade de bichos 
do mar, da lula ao camarão, passando pela 
sardinha e pela cavala. Para controlar e tornar 
a fermentação mais rápida, o chef  usa uma 
máquina muito específica, importada da Coreia 
do Sul. A Ocoo Double Boiler é uma espécie de 
panela de pressão, perfeita para cozinhar em sous 
vide, através da distribuição de vapor de água. 
“Julgo que em Portugal só eu e o João Sá usamos. 
No garum, conseguimos controlar a temperatura 
e acelerar o processo”, diz André Magalhães. Os 
coreanos já têm a Ocoo nas cozinhas há alguns 
anos, mas a popularidade internacional aconteceu 
depois de chefes de renome, como Albert Adrià e 
Grant Achatz, a utilizarem. 
Ainda hoje, na sua Taberna da Rua das Flores, 
em Lisboa, usa garum num prato icónico da casa, 
o Alfacinha. “São corações de alface pincelados 
com garum e grelhados. Depois, fazemos um 
vinagrete também com o molho e acrescentamos 
uma sardinha no final”, conta.
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No campeonato da restauração Michelin, também 
já houve menus de degustação com garum. Foi 
o caso do Loco, de Alexandre Silva e Manuel 
Liebaut, que entretanto deixou o restaurante. 
“Fizemos e não foi pouco”, recorda Liebaut. 
No que respeita a produtos comerciais, quem 
mais tem investido e inovado é a Can the Can, 
nome do restaurante de conservas aberto no 
Terreiro do Paço, em Lisboa. O responsável 
é Victor Vicente, também à frente da marca 
de conservas Selo de Mar. O seu projecto fez 
reactivar o centro de salga de Tróia, quinze 
séculos depois. Em colaboração com a equipa de 
arqueologia das Ruínas Romanas de Tróia, do 
Tróia Resort, Victor agarrou em 500 quilos de 
peixe e pô-los a fermentar em cetárias – covas 
esculpidas em pedra – usadas entre os séculos I e 
V em Tróia, com água do mesmo mar e com sal 
do Sado (do último produtor da região, Joaquim 
Bicha). A única diferença para o método de 
produção dos romanos terá sido a colocação de 
um plástico a proteger as cetárias, por razões 
sanitárias e de preservação arqueológica. 

À moda antiga
Victor diz que o garum feito em Portugal, em 
campo aberto, tem uma identidade própria, 
mesmo comparando com os de outros países 
do Mediterrâneo. O garum tem o seu terroir, 
garante. “A temperatura da água e a sua 
composição nutricional influenciam a qualidade 
do peixe. Também a localização geográfica nos 
dá mais, ou menos, média de temperatura, o 
que influencia definitivamente a produção. Os 
diversos tipos de peixe são as nossas castas, uns 
mais gordos, outros menos. Também as partes 
do peixe que são utilizadas, consoante a espécie, 
peixe inteiro ou parte do sistema digestivo e todas 
as sobras do desmanche”, explica. 

Alguns chefs internacionais já estão a 
experimentar o garum da Selo de Mar. A World 
Class, uma empresa americana de Phoenix que 
comercializa produtos premium, tem promovido 
os seus frasquinhos no mercado profissional, 
sobretudo nos EUA. Quem os quiser adquirir, 
pode fazê-lo através do site da Selo de Mar. O 
frasco de 50 ml de garum de sardinha produzido 
em Tróia, para ser servido gota a gota, custa 15€. 
O de atum rabilho foi feito em menor quantidade, 
em ambiente controlado, e custa 20€. 
A experiência de Tróia terá sido a primeira com 
sucesso, desde género, no mundo. Em Espanha, 
na antiga cidade romana de Baelo Claudia, em 
Tarifa, houve uma tentativa mas, diz Victor 
Vicente, “a coisa não correu bem”. Ainda assim, 
quando lemos sobre garum nas revistas de 
gastronomia mais relevantes, quando o director 
de fermentados do Noma cita a história do 
molho, é Espanha o país citado. Porquê? “Os 
espanhóis vendem-se muito melhor do que nós e 
têm sempre o apoio das entidades do Estado. Nós 
não”, conclui Victor Vicente.
No restaurante Can the Can, é possível provar 
os dois garuns (sardinha e atum) comercializados 
pela Selo de Mar (ainda que já se tenham 
produzido 14 garuns diferentes, de cherne a 
peixe agulha). Foi o que fiz, há dias. O garum de 
sardinha é bem mais intenso e salgado, o de atum 
mais suave – mas ambos tinham o típico aroma 
a peixum dos molhos de peixe comerciais do 
Sudeste Asiático, comprados nos supermercados 
chineses de Lisboa e Porto. O que não é defeito, é 
feitio. Na dose certa, os molhos de peixe acabam 
por espevitar os pratos sem deixar rasto do cheiro. 

MATÉRIA-PRIMA

A experiência de Tróia terá 
sido a primeira com sucesso, 
desde género, no mundo.



83 EGGAS

Ainda assim terá sido esse aroma que o Noma 
quis evitar. Daí a ausência de peixe. Cerca 
de uma semana depois da apresentação do 
Garum Fumado de Cogumelos, recebi pelo 
correio uma garrafinha com o líquido. A cor era 
parecida à dos garuns tradicionais. Mas havia 
muito pouco da intensidade salina e marinha 
do garum tradicional. O que não surpreende. 
René Redzepi, durante a sessão de lançamento, 
explicou o processo. Para além dos cogumelos, 
o seu garum “leva água, sal, koji e fica entre 5 a 
6 semanas em fermentação”. O resultado é um 
“líquido castanho, doce”, que depois “é fumado 
com madeira”. Por fim, pasteuriza-se e engarrafa-
-se. O preço de venda ao público de uma 
garrafinha de 250 ml é de 26,95€. Mas não corra 
ao site para comprá-la, porque esgotou assim que 
foi posta à venda. 
Já usei o garum do Noma em vários pratos – 
desde uns simples cogumelos salteados a um bife 
à portuguesa. O molho pode ser bebido à colher 
e é muito saboroso, com notas fumadas evidentes. 
Mas para conseguirmos senti-lo num prato temos 
de juntar uma quantidade bem superior quer à 
que usamos com um molho de peixe asiático de 
supermercado, quer à de um garum, como o do 
Can The Can. 
Outra questão é saber se este garum age de forma 
mais subtil, enquanto intensificador de sabor. 
Meses depois, lembrei-me de repetir a pergunta 
a um dos chefs que mais trabalha fermentados, 
por cá. George McLeod, do Restaurante Sem, em 
Lisboa, é um especialista no assunto e um fã – e 
praticante – dos fermentados do Noma. Os seus 
clientes podem ver algumas das suas criações, in 
loco, uma vez que elas estão expostas na sala do 
seu restaurante, em grandes boiões. Pelas etiquetas, 
percebemos que há um pouco de tudo. Incluindo 
koji. Incluindo garum. “Yeah, fazemos muito 
garum aqui. Podes ter visto o nosso garum de 
clara de ovo, mas temos muitos: coelho, peru, raia, 
leitelho… E mais!”, disse-me este chef  neozelandês, 
que, com Lara Espírito Santo, brasileira, abriu um 
dos restaurantes sensação de 2021.

George reconhece que Portugal tem “uma 
história rica no uso de antigos tanques, em 
Tróia”. Mas admite que o método usado pelo 
Noma, sem peixe, permite fazer um molho mais 
limpo. E que na verdade o que o Noma fez 
foi, essencialmente, usar a técnica de “fabrico” 
de umami que os japoneses já praticam há 
longo tempo. Usar koji, não usar peixe. “Podes 
basicamente substituir o peixe por qualquer outra 
proteína e terás o mesmo estilo do de peixe”, 
defende George. A maior vantagem é poder ter-se 
um molho seguro, com menos sal.
Mas, mesmo assim, fica a questão: fará sentido 
chamar garum a uma fermentação indistinta de 
proteína? Não está o Noma a usurpar um nome 
histórico para fazer marketing gastronómico, 
deturpando a história? A questão foi posta a René 
Redzepi. Mas ficou sem resposta. 

Já usei o garum do Noma em 
vários pratos – desde uns simples 
cogumelos salteados a um bife 
à portuguesa. O molho pode ser 
bebido à colher e é muito saboroso, 
com notas fumadas evidentes. 
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O pequeno negócio debate-se com novos 
problemas à conta da guerra na Ucrânia, como 
o acentuado aumento dos preços, nos cereais e 
não só. Esta é uma história com vários caminhos 
possíveis, e é difícil escolher um para o arranque. 
Falaremos de todos nas linhas abaixo.
Vale de Ílhavo tem fama na região de Aveiro pelo 
seu pão e pelo seu folar – quem mora por essas 
bandas e nunca os provou ou ouviu falar deles, 
então o mais certo é ter chegado de Vila Real de 
Santo António ou da Ilha do Pico há três dias no 
máximo. O pão e o folar podem ser comprados 
em vários sítios, mas recomenda-se uma visita às 
velhas padarias.
Mas o que hoje nos leva àquele lugar do concelho 
de Ílhavo é outra coisa: vamos à procura da 
Moagem Carlos Valente. A sua longevidade, que 
os donos fazem questão de apregoar, fez o negócio 
entrar no nosso radar. Os registos mais antigos, 
conta Helena Resende, datam de 1810, ainda 
os homens da Casa de Bragança se haveriam de 
sentar no trono português por mais cem anos.

MATÉRIA-PRIMA

A Moagem Carlos Valente ainda 
labora, ao fim de mais de dois 
séculos. À sua frente estão dois 
jovens com formação universitária 
que abdicaram de uma carreira na 
gestão hoteleira e que são agora os 
moleiros de serviço. 
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Chegamos à Rua da Nossa Senhora do Alívio 
e, por um portão aberto, quase ao lado da 
igreja da terra, vemos vários sacos empilhados. 
Confirmamos ao entrar que estamos no sítio 
certo. É no número 8, para os interessados.
Helena vem ao nosso encontro, algures do 
interior. Tem farinha no cabelo – vimos 
interromper o seu trabalho, portanto. Faz uma 
pausa para nos contar a história da moagem e 
diz-nos, enquanto vamos deambulando pelas 
várias divisões, que é a quinta geração da família 
que agora se ocupa da empresa.
Helena, de 36 anos, e o marido, Mário Nunes, 
de 35 (natural de Alvôco das Várzeas, em 
Oliveira do Hospital, Coimbra), formaram-se 
em Gestão Hoteleira no Instituto Politécnico 
da Guarda. Com o diploma numa gaveta lá de 
casa, podiam estar a decidir quantos queijos 
pôr na mesa do pequeno-almoço, quem carrega 
a bagagem para os quartos ou os preços por 
noite. Seja o que for de que se ocupam os 
gestores hoteleiros, não é isso que este casal 
agora faz. E na verdade nunca fez. Chegaram a 
pensar em emigrar, uma vez que na altura não 
havia muitos empregos no país na sua área de 
formação, mas optaram por ficar – e assim se 
evitou o fim de uma história de dois séculos.

A empresa de Vale de Ílhavo é uma herança 
do avô de Helena, Carlos Valente, que no seu 
tempo vendia a farinha no largo da aldeia, ali a 
dois passos. “Nunca pensámos em ficar com a 
moagem, mas como não havia quem lhe pegasse 
decidimos ser nós a continuar o negócio”, conta.
Devido à idade do velho moleiro, a moagem 
chegou a estar encerrada durante cerca de três 
anos. Mas foi ainda ele que passou a Helena 
e a Mário todos os ensinamentos sobre o 
funcionamento das máquinas e das mós de pedra.
O mundo da farinha não era, ainda assim, 
desconhecido para Helena. “Desde pequena 
que vinha para a moagem ajudar”, juntamente 
com as primas. “No entanto, todo o processo, 
passo a passo, só o conheci totalmente quando 
decidimos pegar no negócio”, relata. “O avô, 
já com alguma dificuldade, conseguiu ensinar-
-nos como pôr as máquinas e as engrenagens 
a funcionar, como devemos picar as mós, e a 
descobrirmos as características sensoriais da 
nossa matéria-prima, ou seja, a sentir a farinha. 
Começar do zero é difícil, mas tivemos um 
óptimo mestre.”
Quinze dias antes de reabrir plenamente a 
moagem, em 2015, o casal teve um revés 
emocional, com a morte do avô de Helena. Mas 
“já estava o testemunho passado” e o projecto 
continuou.
Produzidas as primeiras farinhas, era necessário 
testá-las e o casal foi bater à porta da Padaria 
Ti Virgílio, na Praia de Mira, cujo antigo dono 
era amigo de Carlos Valente. A padaria do Ti 
Virgílio chamava-se Lagonense, mas os netos, 
agora aos comandos, deram-lhe o nome do 
avô em homenagem. A Padaria Lagonense/Ti 
Virgílio apresenta-se assim no Facebook: “Até 
pode haver um pão mais saboroso… mas eu 
nunca provei.” Fica na Avenida Infante Dom 
Henrique, para quem quiser pôr o lema à prova.
O edifício da moagem de Vale de Ílhavo recebeu 
alguns melhoramentos, mas os novos donos não 
mexeram no essencial – o processo de fabrico 
continua a ser artesanal, em mó de pedra, o 
que, garante Helena, não é irrelevante para o 
resultado final.

Rui Cunha
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À Rua da Nossa Senhora do Alívio chega milho, 
trigo barbela, trigo sarraceno e centeio de 
produtores nacionais, de regiões como a Beira 
Baixa, o Mondego, Trás-os-Montes ou Alenquer. 
O trigo é francês, porque “não há produção 
suficiente” em Portugal. E a espelta vem da 
Áustria, porque “é a de melhor qualidade”. “Uma 
das nossas preocupações é a origem dos cereais 
que compramos, e acima de tudo a sua qualidade. 
Incentivamos os produtores locais a cultivarem 
cereais antigos, que foram abandonados por 
serem menos produtivos, e por isso de preço 
mais elevado”, diz a jovem mulher, salientando 
que fazem questão que todos os produtos que 
adquirem sejam livres de pesticidas e não 
modificados geneticamente.
Um dos problemas actuais é o preço dos cereais, 
que “subiu em flecha”. Helena dá um exemplo. 
O milho amarelo era comprado a 25 ou 26 
cêntimos o quilo e custa agora 44 cêntimos. Com 
os preços antigos, a empresa conseguia pagar 
na hora, ao passo que agora tentam dividir o 
custo em parcelas. O preço dos combustíveis e da 
electricidade também se soma ao bolo total das 
despesas. Tempos difíceis, admite.
Neste contexto, Helena e Mário tiveram de 
aumentar o preço das suas farinhas. “Tentámos 
não subir muito para os consumidores não porem 
de parte os nossos produtos”, explica ela. O 
facto de ser uma “farinha de qualidade” ajuda à 
fidelidade dos clientes. A farinha é moída em mó 
de pedra (ao todo são seis casais de mós que antes 
eram movidas a água, aproveitando as várias 
nascentes da zona, e agora são movidas a energia 
eléctrica) e não em cilindros de aço, “de forma 
lenta e sem aquecimento, preservando todas as 
suas características nutricionais e um elevado teor 
de fibra”.

Helena vai dando as explicações enquanto nos 
conduz pelo interior da moagem. Os cereais 
chegam e são depositados num primeiro silo, 
onde é feita a limpeza das impurezas, como 
poeiras, folhas, paus e pedras. Já limpos, são 
elevados ao piso de cima para que caiam nas mós 
por gravidade. Cada mó de granito é específica 
para cada diferente cereal, seja pelo tipo de pedra, 
seja para o produto que vai moer. 

É com o ajuste da pressão das 
mós que se define a calibragem 
da farinha, mais ou menos 
fina. Depois da moagem, os 
cereais são aspirados para uma 
peneira mecânica ou peneirados 
manualmente para separar a 
farinha e o farelo.

Há ainda a remolha e por aí fora, até ao 
embalamento, que é todo feito de forma manual.
Na Moagem Carlos Valente, onde actualmente 
trabalham quatro pessoas, apenas são produzidas 
farinhas T65, T80, T110 e T150. Descodificando: 
esta terminologia diz respeito ao grau de 
moagem e peneira dos grãos do cereal; quanto 
mais elevado for o número da farinha, maior 
será a quantidade de casca (farelo e sêmea) que 
contém, uma parte muito rica em fibra; nas 
farinhas de valor mais baixo, farinhas refinadas, 
a casca do grão é retirada após a moagem, na 
passagem pelos peneiros, obtendo-se por isso um 
produto pobre em fibras. A T150 é a de valor 
mais elevado, uma farinha integral de moagem 
mais grossa porque não lhe é retirada nem a 
sêmea nem o farelo – cheia de fibra, portanto. O 
catálogo integra também propostas mais originais 
como, entre outras, a Farinha de Trigo com Tok 
de Mar, com alga, que resulta de uma parceria 
com a empresa Algaplus, de Ílhavo.
Os produtos da marca, que também incluem 
sementes, podem ser comprados na própria 
moagem, no site naturalfeelings.pt ou em várias 
lojas com quem a empresa trabalha – falta, para 
alargar a rede, chegar ao Algarve e ao interior do 
país. As embalagens são de 500 gramas, 1 quilo, 5 
quilos e 25 quilos. 

MATÉRIA-PRIMA
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Álvaro 
Martinho, 
o botanista 
do Douro

O director agrícola da 
Quinta das Carvalhas é um 
apaixonado pelas plantas 
do Douro. O seu desígnio 
é engarrafar a natureza do 
Cima Corgo.

O convite para jantar tinha um isco. Ia ser aberto 
um Porto Vintage de 1967. Do outro lado do 
telefone, Álvaro Martinho aceitou de imediato. 
Para muita gente – incluindo ele –, a década de 
1960 foi a melhor do Douro, com quatro ou cinco 
anos de excepção. Chegada a hora, sentaram-
-se numa “sala boa”, com “comida óptima” e 
“conversa agradável” – ele, a mulher, os filhos e 
a sua viola. Só que, do Vintage, nada. No final 
da refeição, Álvaro não se fez rogado e puxou o 
assunto. “Então e a garrafa de 1967?” O anfitrião 
ripostou: “Qual garrafa? Não tenho nenhuma 
garrafa de 1967”, atirou, para espanto do amigo, 
que logo contrapôs: “Se não for essa, então que 
venha outra.”
O dono da casa desceu, então, à cave. No 
regresso, trouxe um Porto. Mas de 1867.

“Bebemos três ou quatro copos. 
Estivemos ali uma hora e meia. Um 
vinho que, mesmo se eu vivesse 500 
anos, nunca iria esquecer. A densidade. 
A untuosidade. O sabor mais terciário. 
Aquele sabor fino. E depois a preservação 
do sabor na boca. Infinitamente diferente 
de tudo o resto.”

Ricardo Dias Felner
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O jantar decorreu há dez anos e todos os 
pormenores dessa noite ainda aparecem vivos 
a Álvaro Martinho. O agrónomo – que, com 
o enólogo Jorge Moreira, fez da Quinta das 
Carvalhas uma marca de referência, nos últimos 
20 anos – recorda ainda o vestido da mulher (“tu 
já a viste, ela é lindíssima”); os temas debatidos à 
mesa; as anedotas e as risadas. E o que se seguiu.
Findo o jantar, foram todos para casa, ele ainda 
tocado pelo néctar ancestral. Os miúdos seguiram 
para os quartos. Álvaro foi escovar os dentes e 
depois deitou-se. Mas não por muito tempo. 

“Dormi cinco horas. No dia 
seguinte, quando me pus a pé, o 
vinho estava fresco nos meus dedos, 
na minha boca, no meu corpo. 
Sabes quando cozinhas com alho e o 
alho não sai, ficas a cheirar àquilo? 
Ainda sentia a frescura do vinho no 
dia seguinte.” 

A experiência acabou por ser uma epifania. 
Em 2012, Álvaro Martinho já tinha as ideias 
arrumadas e um perfil virado para a terra, para 
a valorização da flora. Mas aquela garrafa com 
155 anos iluminou-lhe décadas de estudos, de 
testes, de vida – de curvas e contracurvas, encosta 
acima, encosta abaixo. 
O relato desse jantar memorável acontece, 
precisamente, enquanto me guia pela Quinta 
das Carvalhas, ao volante de uma carrinha pick 
up. O objectivo principal é mostrar a “grande 
importância” que a Real Companhia Velha e a 
Quinta das Carvalhas, em particular, “têm para o 
país e para o sector”. Ao todo, estão ali 265 anos 
de história, num total de 500 hectares mesmo 
sobre a vila de Pinhão, na margem esquerda do 

rio. Desses 500 hectares, 150 estão plantados de 
vinha, sendo 50 de vinha tradicional e 37 de vinhas 
velhas com idades entre os 70 e os 110 anos. “É 
uma coisa séria”, sublinha o viticultor da casa, 
trepando a montanha, aos ziguezagues.
A propriedade, com 42 quilómetros de estrada, 
começou a ser requalificada pelos anos 2000, 
quando se montou um plano de reestruturação da 
empresa. A ideia era mudar tudo, a começar pelo 
vício, muito regional, “de se achar que o passado 
é que era bom”. Por essa altura, o agrónomo, 
formado na Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro (UTAD), fez várias viagens enófilas 
ao estrangeiro. A cada quinta que visitava lá fora 
relativizava “a grandeza do Douro”. Na Ribera 
del Duero espantou-se com o aprumo do serviço, 
fosse no traje dos empregados, fosse na qualidade 
dos copos. Na Alsácia, suspirou com la rigueur e la 
primeur. Para não falar na Borgonha e em Bordéus.
Afinal, havia mais do que o Douro. O mundo não 
estava parado numa glória que, em perspectiva, 
não era assim tão gloriosa. 

“Nasci em Covas do Douro, aqui 
à frente, numa família duriense 
de gema. Vivemos sempre com 
o credo na boca. Mas tínhamos o 
vinho do Porto, que colmatava esta 
aparente tristeza da região. Era o 
nosso orgulho. Quando comecei a 
fazer viagens lá fora percebi que 
não éramos assim tão brilhantes e 
importantes como imaginávamos. 
Isto é uma opinião pessoal, muito 
minha. Mas o vinho do Porto não era 
assim tão popular. Quando fazias as 
contas, tínhamos pouco mais de 40 
mil hectares. E estávamos atrasados 
em quase tudo o que era imagem e 
experiência do território e do vinho. 
Em 2000, ainda nós andávamos a 
discutir se o vinho tinto se devia 
beber à temperatura ambiente.” 
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A carrinha avança. Passamos os laranjais junto 
ao rio, depois um jardim com jasmim, murado 
a xisto. “Não havia nada disto. Hoje, temos 
jardins aqui dentro, temos estradas alcatroadas, 
foram feitos quilómetros e quilómetros de 
muros.” Continuamos a subir a encosta, nas 
bermas só floresta, uma vegetação arbustiva que 
Álvaro conhece de cor pelos nomes científicos. 
Estacionamos à sombra de uma amendoeira – “é 
uma prunus” –, já bem alto. Álvaro agarra num 
álbum de fotografias, onde estão vinhas antigas 
e outras modernas. A ideia é mostrar a evolução 
das Carvalhas. Mas primeiro é preciso falar das 
pessoas. 
A primeira mudança comandada pela família 
Silva Reis, desde 1950 à frente da Real 
Companhia Velha, foi a das condições de 
trabalho. Numa empresa em que 80 por cento 
dos custos de produção vinham da mão-de-
-obra, era necessário melhorar as condições 
dos funcionários. Começaram, então, a dar 
“salários justos, bónus e prémios”, “seguros de 
saúde”, “transportes em condições”, “formação 
contínua”. E procurou-se aliviar os trabalhos 
de campo. Para isso, foi necessário reformatar 
vinhas. Primeiro, com os célebres – e, hoje, 
muito criticados – patamares de 2,2 metros, 
para que os tractores passassem – “um erro”, 
admite o agrónomo. Depois com intervalos 
entre linhas menores – 1,7 metros –, de 
modo a se conseguirem mais videiras, mais 
rentabilidade – mas também para diminuir as 
zonas limpas com herbicidas. 
Nesta altura, Álvaro já tinha noção da 
importância de se olhar para o ecossistema como 
um todo. A ideia era preservar a diversidade e o 
coberto vegetal, sendo que para isso seria preciso 
cortar “gradualmente” em herbicidas, usar 
fungicidas mais amigos do ambiente e anular os 
pesticidas sintéticos. De todos os fitossanitários, os 
insecticidas eram os mais sensíveis e foi por aí que 
a empresa começou a cortar. Em 2005, o controlo 
da terrível traça da uva passou a ser feito com 
o uso de feromonas, aplicadas numa espécie de 
esparguetes distribuídos pela vinha. As feromonas 
causam confusão sexual na praga, que é desviada 
para zonas de floresta da propriedade. 

“Não uso um grama de insecticida 
desde 2009. Quanto a pesticidas, 
no geral, de 2002 a 2017 reduzimo-
-los em 60 por cento. Uma coisa 
fantástica, com um impacto 
enorme no ecossistema. Queremos 
um ambiente mais saudável, 
não uma actividade humana 
liquidatária, que comprometa as 
futuras gerações. Não queremos 
que os nossos netos e filhos, quando 
pegarem nisto, olhem para trás e 
perguntem: ‘Ó, papá, o que é que 
tu fizeste?’ Mas sim, que digam: 
‘Obrigado, porque temos um 
território bom’.”

Álvaro acaba de falar e o Douro está cada vez 
mais quente. Pelas 13:00, faz um calor seco, acima 
dos 33 graus. Naquele mesmo miradouro, Paulo 
Macedo, o actual administrador da Caixa Geral 
de Depósitos, terá tido uma das suas experiências 
gastronómicas mais especiais, com uma garrafa 
de Evel branco e fatias de bola de Lamego, o 
rio serpenteando lá em baixo. “Estás a ouvir os 
pássaros a cantar? Temos 65 espécies de aves. E 
elas são muito importantes para nós.” 
Ainda que o vinho seja tantas vezes uma questão 
metafísica, Álvaro é um homem de números. 
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Tem-nos todos na cabeça e dispara-os como uma 
metralhadora. Mas a sua grande ambição não é 
passível de ser quantificada. Para compreender 
o tal vinho de 1867, para o replicar, é preciso ter 
uma dose de teimosia, outra de crença, outra de 
atenção ao passado. 
Voltemos a essa noite de 2012. Álvaro acorda, o 
seu corpo ainda transpira a vinha. E ele pensa: 

“O que é que é esta merda? O que 
é que é isto? Explica-me lá! O que 
é que é este vinho que se prova 
150 anos depois e – uau! Numa 
altura em que não havia sistema 
de frio, nem robôs, nem barricas. 
O que é que tens ali? O que é que 
empacotaram ali dentro?”

O entusiasmo cresce, como uma performance que 
se aproxima do desenlace. O viticultor esbraceja, 
salta, como se estivesse num palco, a liderar 
os Rama de Oliveira, uma das suas bandas de 
música. As respostas estão em seu redor. 

“Eu digo-te o que é que tu 
empacotaste. Natureza. O que tens 
ali dentro é natureza a funcionar. 
Tens ali a região.”

A questão, então, é saber que natureza é essa, 
que região é essa. Como pode ser sublimada 
num vinho. Para isso, Álvaro desenha no asfalto 
o Cima Corgo, sacando um pedregulho de xisto. 
Naquela zona, e só naquela zona do Douro, há 
280 plantas diferentes, com um clima seco e um 
solo esquelético e rochoso. Parece impossível. Em 
Amarante, a poucos quilómetros dali, os valores 
de humidade são mais altos e os solos são mais 
férteis: têm mais de 2-3 por cento de matéria 
orgânica, contra 0,2-0,5 por cento ali, no Cima 
Corgo. Mas, em Amarante, quantificam pouco 
mais de 10 por cento do número de espécies de 
plantas que se encontram no Cima Corgo.

“A questão é saber, o que é que 
acontece aqui, nesta zona?”

O agrónomo vai sacando ervas da beira da 
estrada. Dirige-se a elas sem hesitação no passo, 
transitando de uma beira da estrada para a outra. 
Eis orégãos. Mais à frente, caril das areias e uma 
cornilheira, da família dos pistáchios.

“Como?! Como é que há tanta 
variedade neste Douro que dizemos 
inóspito? Inóspito para quem?”, 
espanta-se.

Depois, aparece tomilho, potentíssimo, único. 
Mas também há medronheiros e duas árvores que 
nos ensinam sobre a perspicácia das plantas.
Logo no início da viagem, vemos uma oliveira 
empoleirada sobre o asfalto. Parece um fóssil 
com folhas e tem as raízes expostas. Álvaro não 
lhe chama raízes, naturalmente. Tem sempre 
uma metáfora para nos iluminar. Os braços 
enrodilhados da oliveira formam antes um 
“sistema radicular tão complexo e organizado, 
como uma cidade”. Ficamos ali estacionados no 
meio da estrada, a contemplar a “lenhosa” como 
se fosse um quadro de Monet. 

“Quantos anos achas que ela tem? 
Eu diria que deve ter 500. Repara 
que tu nunca viste uma oliveira a 
morrer. Nem eu. Nem o meu avô. 
Nem o teu. Porquê? Porque tu e eu 
vivemos pouco tempo e ela não. E 
sabes porque é que ela não? Porque 
se protege, geneticamente.”

Depois da fruição estética, o viticultor saca da 
analogia desportiva. Uma oliveira é uma atleta 
de alta competição. Como todos os atletas de 
alta competição, é preparada para uma prova 
específica. Nunca ganharia a prova dos 100 
metros: não está feita para ser rápida, nem 
explosiva. Mas na longa distância, na dureza do 
Douro, ninguém a bate. 

VINHO
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“O relógio biológico dela é super-
-lento. Só entre 3 a 5 por cento das 
flores de uma oliveira dão origem 
a frutos. E isso é assim porque é 
suficiente para ela sobreviver e ser 
uma verdadeira vencedora. Podem 
estar 40 graus e ela consegue 
suportá-los, sem ser regada. Deves 
olhar para ela como para um 
maratonista. Esta planta é uma 
winner, nestas condições, há muito 
tempo.” 

A outra árvore do Douro extraordinária é a 
figueira, “outra planta maluca”. Desta feita, 
Álvaro está apostado em acordar-me do calor e 
do monólogo. Interpela-me: 
– Sabes o que é um figo? 
– Não. 
– Achas que é um fruto? 
– Acho, mas acho mal, já percebi.
– De que cor é a flor da figueira? 
– Sou daltónico.
– Não existe flor nas figueiras. Uma flor é um 
órgão espectacular, atractivo. É o sexo explícito 
da planta. A figueira é uma planta rudimentar, 
primitiva, e o figo é uma infrutescência, é um 
conjunto de flores invertidas. Na verdade são 
múltiplos aquénios que fazem aquele “fruto” 
muito atrativo e delicioso. É como se fosse a parte 
feminina da flor que tu não vês. Já reparaste que 
abres um figo e parece um útero? 
– Isso, já.
– Extraordinário, não é? E a figueira tem outra 
coisa. Só cresce nos sítios onde as outras não 
crescem. No meio de uma rocha, no meio de um 
muro. Sítios horríveis. 

Percebe-se onde Álvaro nos quer levar. O Douro 
pode, afinal, não ser o buraco inabitável de que 
se fala. O Douro do Cima Corgo é uma realidade 
de plantas. E são elas o seu grande trunfo. “O 
Douro está para as plantas como a Suíça está 
para as empresas.” Eis um clima extremo, de 
feição mediterrânica, com condições “que tu e eu 
erradamente descrevemos como inóspitas, mas 
que é excelente para as plantas”. 
E é percebendo porque é que isso acontece, 
como funcionam as plantas winners, que Álvaro 
quer fazer vinhos. As vinhas, por si só, pouco lhe 
interessam. Aliás, passaram duas horas da visita 
antes que nos abeirássemos de uma. 
Teremos de subir lá ao alto, onde sopra um vento 
refrescante de Norte, para vermos em detalhe as 
primeiras videiras, no caso plantadas segundo o 
método tradicional, com mistura de castas. Pelas 
suas contas, o Douro tem 120 castas. Muitas 
delas são nativas, só existem aqui. Tinto Cão. 
Touriga Francesa. Cornifesto. Tinta Francisca. 
Este tipo de plantação tem a virtude de ter uma 
evidente divisão de risco da produção/colheita 
perante todas as adversidades: mesmo quando 
há ataques à vinha, sejam climatéricos, sejam 
biológicos, haverá sempre uma diminuição de 
risco. Este sistema de cultivo (mistura de castas) 
existe mais em regiões tradicionais como o 
Douro e foi também muito importante porque 
conseguiu preservar durante alguns séculos este 
valioso património genético: as castas nativas. 
Mas o sistema de mistura de castas traz outros 
problemas, sobretudo na apanha. 

©
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A viagem termina onde começou: à entrada, 
junto à sala de provas. Há turistas a comprar 
garrafas, outros simplesmente contemplando as 
estantes em madeira que forram as paredes. O 
agrónomo da Quinta das Carvalhas abre então 
uma porta de correr. “Vem por aqui.” Entramos 
numa divisão privada, onde rapidamente são 
colocados copos e tábuas de queijos e enchidos 
e broa de Avintes. “Aqui, recebemos clientes 
especiais, clientes bons.” Em cima da mesa, 
aparecem quatro garrafas, os topos de gama da 
marca. Representam apenas cinco por cento da 
produção da Real Companhia Velha, mas são 
importantes para o seu futuro. Há um branco, 
feito com Gouveio e Viosinho, colhidos a 400 
metros de altitude, que Álvaro aprecia com um 
bacalhau assado. E três tintos. Primeiro, o Tinta 
Francisca, com produções anuais entre as 3000 e 
as 5000 garrafas. 

“É ligeiro, leve, sedoso, sem pêlos. 
É impressionante. Delicado. É 
uma Claudia Schiffer, com poucas 
curvas, mas elegante.” 

Depois, aparece o Quinta das Carvalhas Touriga 
Nacional. Fermentação espontânea, controlo de 
frio. Inox e 50 por cento de estágio em barricas 
usadas, mais 50 por cento em barricas novas. 

“Esta vinha, em Setembro, é como 
um tipo que esteve numa batalha. 
Sentes um cheiro a fruta, a geleia, 
na vinha. E isso vê-se no copo. Um 
sítio extremo, mas mesmo assim a 
planta guardou a acidez, os taninos. 
Como? Produzindo pouco, apenas 
quatro ou cinco cachos por videira. 
Consequência? Lutas com este 
vinho em qualquer parte do mundo. 
Só aqui é que consegues fazer isto. 
Isto é um diamante. Dura a tua vida 
inteira.” 

VINHO

Por fim, o Vinhas Velhas 2018. As uvas vêm de 
uma vinha com 97 anos e de outra com 107. Pisa 
a pé, vai à barrica dois anos e é engarrafado. 
“Estás a beber 42 castas. Tomavas banho neste 
vinho.” Parece simples, mas nem tanto. Aliás, 
a forma como o vinho é produzido mudou 
em 2011. Antes, fazia-se a colheita de modo 
tradicional, como se fazia para o vinho do Porto. 
Mas o enólogo da casa, o “muito amigo Jorge 
Moreira”, queixava-se. 

“O Jorge lixava-me a cabeça. 
Vinham umas uvas maduras 
demais, outras de menos. Eu dizia-
-lhe. ‘Ó, Jorge, é uma vinha velha, 
com 42 variedades. Queres fazer 
42 vindimas?! Não podes.’ No ano 
seguinte, a mesma coisa. Às 09.30 
já estava ele a ligar com as mesmas 
queixas.” 
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Em 2011, no entanto, tudo mudou. 
“Estava a ver um filme com o 
meu filho, o Ratatouille – vi umas 
cinco vezes – e a pensar: amanhã, 
o Jorge vai ligar-me e vai fazer 
a mesma pergunta e eu vou dar 
a mesma resposta. Ora, nesse 
instante, aparece o filha da mãe 
do sacana do rato a descrever a 
comida. Já eram umas 11 da noite, 
e eu lembrei-me: mas porque é 
que as mulheres não provam as 
uvas? Vindimam e provam. As que 
não estiverem boas, doces, não 
apanham. As que não estiverem 
maduras, apanham depois, numa 
segunda colheita, cinco a dez dias 
depois. A partir daí, criei um grupo 
de 12 mulheres para essa vindima. 
Porquê mulheres? Porque sabem 
cozinhar e provar a uva.”

O resultado é aquilo que Álvaro considera 
um “vinho perfeito”, com “cheiro a bosque, 
fruta de Outono, preta, complexa, mas com 
tanino vegetal”. Eis um vinho com natureza 
dentro, cheio de ingredientes. “Não é um vinho 
aborrecido, não te sentes cheio.” Para Álvaro, é 
um exemplo de um vinho que dura uma vida. 
Uma dessas garrafas raras em que bebemos 
as plantas. Um vinho de um lugar especial, 
de um caldeirão de luz onde há duas estações 
bem vincadas, 650 milímetros de pluviosidade 
por ano (no período de Julho a Agosto têm 
por vezes semanas sem qualquer precipitação 
e temperaturas máximas superiores a 40 ºC) e 
solos xistosos e permeáveis onde raízes chupam 
humidade e pequenas sanduíches gourmet de 
nutrientes nos interstícios apertados da rocha – 
“não banquetes” –, a cinco ou dez metros 
de profundidade. Um vinho desse “oásis” que 
é o Douro.
Voltemos àquela noite de 2012. Àquela pergunta 
sacramental, para quem faz vinho. O que estava 
naquela garrafa. Seriam uvas? 

“Um dia, um tipo disse-me: 
‘Devias parar com isso das plantas, 
deves saber é de videiras.’ Eu 
disse-lhe: ‘Eu não quero isso.’ 
Para perceberes um vinho com 
150 anos, tens de saber sobre o 
comportamento individual de uma 
planta, que é a vinha. Mas não 
vais saber se não compreenderes 
a dinâmica de uma planta 
viver nestas circunstâncias, de 
uma forma natural. Tens de 
compreender isso para entenderes 
melhor as castas nativas e 
para fazeres vinhos de grande 
longevidade e singularidade.” 

©
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Rally de 
Portugal 
e tardes 
de vinho 
quente

T

Manuel Cardoso

Não sei porquê, nem me 
lembro quando, mas era 
Outono ou Inverno, o que, em 
Trás-os-Montes, nesses anos, 
era quase a mesma coisa: fazia 
frio, vento, chovia há dias e 
toda a gente dizia que com um 
ou dois graus a menos, seria 
neve. A Estalagem desse tempo 
era ainda a primeira Estalagem 
do Caçador, construída como 
se fosse um hotelzinho suíço ou 
austríaco, um ponto focal para 
quem deambulasse naquelas 
terras longínquas, a horas e 
horas do Porto.
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Entrava-se e era o conforto: cheiro agradável 
de escadas de madeira e tijoleira encerada, ar 
morno de aquecimento central, voz educada do 
Senhor João, que dava as boas-vindas, quadros, 
tapetes, gravuras e animais de caça empalhados 
pelas paredes, aroma a café que vinha da sala de 
estar, um aposento decorado como uma mistura 
de bar americano, com bancos altos ao balcão, 
e mesas, cadeiras e sofás de fazer inveja numa 
loja de antiguidades e decoração, candeeiro 
redondo pendurado do tecto de onde se sustinha 
um pato real de asas abertas, embalsamado. Um 
espectacular relógio de cuco dos Alpes dava as 
horas como se cumprisse uma partitura musical. 
Mesmo estando a ler-se um dos jornais ou 
revistas (O Primeiro de Janeiro, o Le Figaro, a Paris-
Match e a Jours de France dispunham-se em cima 
da mesa), era impossível não prestar atenção 
aos hóspedes que entravam ou às visitas que os 
acompanhavam. 

Num desses dias de há cinquenta 
anos apareceram dois casais 
nitidamente estrangeiros, 
vivaços, acompanhados de 
portugueses algo blasés e que um 
dos empregados nos sussurrou 
ser tudo gente “ligada ao rally”, 
o que nos deixou atentos, 
surpreendendo-nos que as 
senhoras (hoje eu diria raparigas) 
pediram copos de vinho quente. 
Vinho quente! 

Era uma première para nós! Apercebi-me 
que esse pedido motivou uma ida dum dos 
empregados “lá dentro”, de certeza conferenciar, 
e, passado um bocado, surge de tabuleiro na mão 
com dois copos dos que hoje usaríamos para 
galões, com vinho tinto aquecido, tresandando 
a chocolate, canela e café. Para nosso espanto, 
beberam-nos todos em pouco tempo e pediram 
mais, soltando então os cachecóis que traziam, 
pousando nos braços do sofá os casacos que, 
enfim, tiraram, debruçando-se com mais atenção 
sobre um mapa de Portugal desdobrado na mesa 
de azulejos, calcado num canto com um cinzeiro 
para o fixar e, no outro, com um bloco de argolas 
em que tomavam notas, trocando de mão os 
cigarros e os lápis.

Há muito poucos dias recebi da 
sommelier Teresa Gomes um 
daqueles emails que se mandam 
em difusão “aceitas um vinho 
quente?” e trocámos mensagens 
sobre variantes de sabores e 
cheiros para acrescentar à base 
de vinho tinto. 

Iremos fazer experiências, cá em casa, numa 
destas tardes em que, depois dum passeio na 
mata aqui pela Serra de Ala, a Mariana e eu 
regressemos com a ponta do nariz gelada e as 
maçãs do rosto coradas do frio, o que não será 
difícil acontecer. A última vez que bebemos 
vinho quente (mulled wine) foi em Sintra, depois 
do percurso a pé desde a estação de comboio até 
à Casa do Fauno, onde passámos a tarde a ler 
e a observar o movimento do bar e do jardim, 
sacudido a vento, sorvendo em pequenos golos 
a alquimia de especiarias. No vinho quente, se a 
base tiver defeitos, tem que haver a mestria de os 
disfarçar com as especiarias, ou o chocolate, ou o 
café, ou o que for mais adequado. 

VINHO
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Não é à sorte que se pode fazer vinho quente. 
Misturar tudo e… pronto! Não, assim será um 
desastre intragável com que se desperdiçará o 
vinho. Primeiro tem que se conhecer o vinho que 
iremos aquecer (de preferência em vapor ou em 
banho-maria) e ter a noção de quais as notas que 
estão no coração, no fundo ou no topo desse tinto 
(de preferência), porque o calor vai tornar mais 
exuberantes e efémeras as mais voláteis, mais 
persistentes as mais pesadas. 

Por isso, escolher cravinho, canela, 
chocolate, mel, café, gotas de 
bagaceira, nozes e avelãs, rodela 
de laranja, seja o que for, para 
misturar, não é indiferente e tudo 
estará correcto, dependerá do 
gosto de cada um e de como se 
queira complementar o vinho 
base. Alecrim e tomilho estará 
muito bem para quem não vá pelos 
doces! Menta será arriscado, mas 
se for apenas uma sugestão, poderá 
ser um esplendor!

Anteontem chegou à nossa caixa do correio a 
revista do ACP. Menos magrinha. No Editorial, 
Carlos Barbosa chama a atenção, entre outras 
coisas, para o impacto económico positivo do 
Rally de Portugal e indica-o como um factor de 
apoio às regiões e de combate à interioridade. 
Sem dúvida. Naquele dia de há meio século 
esse rally ou outro fez com que se bebesse vinho 
quente na antiga Estalagem do Caçador! E tenho 
a certeza de que, se as pistas fossem escolhidas 
aqui mais para o interior profundo, poderia ser 
um enorme factor de progresso, a começar por 
melhorar a nossa rede de cobertura de telemóvel 
e internet, que ainda é deficiente e impede que 
se possa dar a conhecer muitos dos recantos bons 
onde fatias de salpicão e presunto se entremeiam 
com fatias de queijos e pães caseiros, tostados 
em brasas, regados de azeite, que também pode 
ser quente como o vinho, misturado com ervas e 
especiarias, rijado para migas que afastem o frio 
numa tarde de emergências de carros atascados 
ou de pneus a ter de ser mudados sob um 
temporal de Inverno. Tirar os gorros, desapertar 
o fecho dos blusões, ficar em camisola em frente 
à lareira a fazer peso numa cadeira que nos 
deixe ter o copo na mão e ir chegando à boca 
essas munições de estalo…, Procol Harum com 
a “Fires” do Grand Hotel … letra a ir ao encontro 
da preocupação do momento com o mundo da 
agricultura: This war we are waging is already lost/ 
the cause for the fighting has long been a ghost/ malice and 
habit have now won the day/ the honours we fought for are 
lost in the fray… Espero que não, será?… 

T
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TRÁS-OS-MONTES

e Valle Pradinhos
Os vinhos de Trás-os-Montes, eruditos 
pelo seu passado bimilenário, 
conjugam-se e declinam-se em diversos 
modos, tempos, pessoas, géneros e 
números. Têm um fundo comum, étimo 
fundacional, raiz ancestral, segredo de 
carácter: a sua honestidade. Nas Arribas 
do Douro, em Montalegre, em Sobreiró, 
em Arcossó, em Sonim, no Lombo ou 
Jou ou Uva, no Planalto Mirandês ou de 
Carrazeda, em Rebordelo ou Sendim 
ou Valpaços, no Vidago ou em Anelhe, 
em Vale de Salgueiro ou noutros vales, 
invocando os Távoras de Mirandela e 
Mogadouro, fazendo sentar à mesa o 
Palmeirim d’Inglaterra ou nela pousando 
garrafas de Santa Valha, se pode estar, 
mesmo sem convite (entre quem é!), 
numa animada prova com produtores em 
que tudo se discute menos o seu carácter 
e genuinidade chãos. Porque todos o 
sabem.

Tal como todos sabem ter chegado o momento: 
desconcertados que estão os nove meses de 
Inverno e três de Inferno, conhecidos como 
nunca os terroirs e climats dos diferentes 
microambientes de cada produtor, o 
comportamento das castas e a utilização 
judiciosa das leveduras indígenas e exóticas, 
está-se no limiar da grande fase, em que o 
interesse pelos vinhos produzidos na mais 
desconhecida região de Portugal despertou 
e valorizar-se-ão sem precedentes. Assim 
como, vir para Trás-os-Montes produzir 
corresponderá à adaptação de muitas marcas 
aos tumultuosos solavancos do clima.
Normalmente, os vinhos são tecnológicos, 
com produção de uvas e elaboração científica 
em que intervêm terroir, climat, leveduras e 
savoir faire. Normalmente. Porque em Trás-os-
-Montes há, para além disso, que contar com 
a mitologia. Não só a dos trasgos na vinha e 
na adega, com tropelias, mas aquela mitologia 
de que são feitos os sonhos e as memórias, a 
vontade visionária e o respeito pelo legado. 
Em que intervém, indissociável e finamente 
molecular, um herdado amor pela Arte.
De tudo isto há um perdurável e verdadeiro 
paradigma: os Vinhos de Valle Pradinhos. 

VINHO



TRÁS-OS-MONTES

e Valle Pradinhos

Tintos, brancos e rosés, e ainda uma bagaceira 
velha que é uma poção mágica capaz de 
despertar todo o tipo de musas, já há mais de 
um século que se começaram a derramar neste 
recanto bucólico e inspirador, descoberto e 
adquirido por Manoel Pinto de Azevedo numa 
das suas deambulações à caça, no início do 
século XX, ainda antes da Primeira Grande 
Guerra. É o DO e IG que mais perto de nossa 
casa tem as vinhas, facilmente visíveis para 
quem viaje na A4 (a mais bonita autoestrada 
de Portugal), onde crescem as Riesling, 
Gewürztraminer, Malvasia Fina, Pinot Noir, 
Cabernet Sauvignon, Touriga de Portugal, digo, 
Touriga Nacional, Tinta Amarela, Tinta Roriz, 
todas parceladas e vindimadas com cuidado, 
segundo a sua evolução característica, objecto 
duma criteriosa gestão do calendário, dos 
tempos de vindima e da sequência de controlo 
de frio até às demais operações. 

Um campo experimental, existente 
já há dezenas de anos, esteve na 
origem de algumas das decisões 
então tomadas para a plantação dos 
hectares mais modernos do Casal 
de Valle Pradinhos, cuja ciência 
de Bordéus foi infundida por João 
Nicolau de Almeida e cuja ciência 
actual, este ano na sua vigésima 
quinta vindima, tem tido a vara de 
condão excepcional de Rui Cunha. 

Se dizemos vara de condão, é por uma razão 
de ser não só mitológica: é que há segredos só 
entendíveis por iniciados com poder para tal, 
tal como o que está contido nas, infelizmente 
poucas, garrafas que este ano ostentarão, pela 
terceira vez na história (as outras duas foram 
em 2010 e em 2017), o rótulo The Lost Corner, 
um dos mais raros e bem conseguidos vinhos de 
sempre. De fórmula secreta.

Nada secreta, mas nem por isso menos 
considerável, a de outro lote-novidade a ser 
lançado também neste Outono: um Valle 
Pradinhos Tinto Reserva, mas monocasta, 
Touriga Nacional. O fundo científico da 
operação de vinha e adega tem a marca desses 
dois protagonistas, mas só foi possível porque 
antes deles teve luz e orientação dadas pela 
constelação Pinto de Azevedo, que a si fez 
agregar muitos outros, que ao longo do tempo 
foram operando as transformações com efeitos 
e matizes, os matizes das obras de Arte. Que 
não é palavra usada à toa: muitos escritores e 
artistas tiveram acolhimento nesta constelação 
nas páginas d’O Primeiro de Janeiro, puderam 
viajar a este interior, então tão longínquo!, 
e ficar como convidados na extraordinária 
Estalagem do Caçador, vir a Valle Pradinhos 
viver na obra que se foi fazendo, comungando 
nas vidas que se foram cumprindo. Ferreira de 
Castro (que chamava “D.Maria I de Trás-os-
-Montes e III de Portugal” a D. Maria Pinto de 
Azevedo!), Agustina Bessa-Luís, Jorge Barradas, 
Graça Morais (que teve por padrinhos de 
casamento a D. Maria e Júlio Resende, outro 
dos habitués…), … todos beberam do Vinho de 
Valle Pradinhos, avant la lettre, mesmo sem a 
ciência enológica de hoje.
Assim, não é por acaso que numa das paredes 
do escritório do Casal de Valle Pradinhos, 
sob o retrato venerando de Manoel Pinto de 
Azevedo, está uma pequena, colorida e preciosa 
aguarela com a sua filha Maria, colocando 
manualmente rótulos em garrafas, pincel e 
legenda do genial Guilherme Camarinha: 
“Porto 20 de Out. de 1968… como eu estou a 
ver! – o que se diz uma actividade! – Pudesse 
eu e aí ia já – a segurar o boião”. Hoje em dia, 
os rótulos trazem a assinatura da neta de Maria 
Pinto de Azevedo, a de Maria Antónia Pinto de 
Azevedo Mascarenhas, design significativo pela 
mesmíssima característica dos vinhos de Trás-
-os-Montes: todos os lotes são por si provados e 
aprovados, para merecerem, com justo orgulho, 
o seu atestado de honestidade! Santé! 

Manuel Cardoso
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Receita de Henri Charpentier

Crepes

O restaurante
Com vista panorâmica para a cidade, instalado no 14.º andar 
do Hotel Miradouro, na Rua da Alegria, o Portucale é um 
ícone da restauração na cidade. Na decoração destacam-se as 
madeiras exóticas e as tapeçarias de Guilherme Camarinha; 
no menu, os pratos internacionais de identidade clássica.

Teresa Castro Viana

SUZETTE
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A jornalista Teresa Castro Viana foi 
ao restaurante Portucale resgatar uma 
sobremesa clássica da gastronomia mundial. 
João Saramago fez o registo do momento, 
passo a passo.
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São muitas as histórias sobre a origem desta 
sobremesa. Uma delas atribui a autoria a Henri 
Charpentier, aprendiz de empregado. Em 1895, 
ao fazer crepes para o príncipe Edward VII, num 
hotel em Monte Carlo, acidentalmente, pegou 
fogo à mistura de molho de manteiga, laranja 
e vários licores, mas decidiu servi-lo assim, em 
chamas. Para sua surpresa, o sabor final resultou 
na perfeição e agradou tanto ao príncipe como a 
Suzette, sua companheira.
Mas há outras receitas de crepes: uma não 
flamejada, datada de 1896, feita por Oscar 
Tschirky, no Waldorf  Astoria, em Nova Iorque; 
outra criada por Monsieur Joseph, do restaurante 
Marivaux, ao lado do Comédie Française, em 
Paris, em que a actriz Suzette servia os crepes no 
palco, pegando-lhes fogo num acto dramático, em 
1897; e uma preparação de Escoffier, em 1903, 
sem flamejado.
De acordo com o historiador Paul Freedman, 
as preparações à mesa datam da Idade Média, 
embora o flamejado surja apenas no século XIX. 
Esta sobremesa, que ressurgiu em Paris no final 
do século XX, em restaurantes como o Benoit, de 
Alain Ducasse, abriu caminho para pratos mais 
elaborados, preparados à mesa, tal como o Baked 
Alaska, no New York Eleven Madison Park.
No Portucale, faz-se a “receita original melhorada 
[risos]”. Além dos licores Grand Marnier e 
Cointreau, é usado um conhaque nacional para 
ajudar a flamejar no início do processo. “Os 
clientes atrevem-se muitas vezes a dizer que se 
comem melhores crepes Suzette aqui do que em 
França”, diz António.

António Ribeiro é funcionário do 
incontornável Portucale, no Porto, e o 
responsável pela confecção do clássico 
crepe Suzette.

CLÁSSICO
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1.º Os crepes, muito finos, quase translúcidos, 
são feitos na cozinha e usados tanto em receitas 
salgadas como doces. Nesta sobremesa, servida 
para duas pessoas, cada comensal tem direito a 
dois.

2.º A frigideira de cobre, “com seguramente 50 
anos”, usada apenas para esta receita, é colocada 
no lume médio-alto no carrinho de prata que vai 
à mesa. Aguardente velha portuguesa, açúcar, 
uma pitada de sal, zest de laranja e manteiga são 
adicionados por esta ordem para a confecção 
do caramelo. Quando começa a atingir o ponto, 
acrescenta-se o sumo de laranja.

3.º É agora tempo de envolver as folhas de crepe, 
dobradas ao meio duas vezes, no molho espesso e 
dourado, garantindo que ficam bem embebidas. 
Depois de mais umas colheres de açúcar, juntam-
-se o Grand Marnier e o Cointreau e flameja-se.

4.º Evaporado o álcool, mas com o sabor dos 
licores de laranja bem presentes, os crepes são 
empratados e regados com o guloso molho cor de 
âmbar, que harmoniza na perfeição com vinho do 
Porto. 

O funcionário
António Ribeiro tem 50 anos e trabalha há 
27 no Portucale, emblema da restauração 
portuense. “Parece que foi ontem”, lembra. 
É “um dos discípulos do fundador, o senhor 
Azevedo”, e admite-o com orgulho. “Após a 
saída dele, os clientes não notaram qualquer 
diferença na qualidade do produto e no serviço 
que se faz à mesa.”
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Teresa Castro Viana
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