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Resumo
A tendência dos estudos do século XXI sobre a mesa tem sido de privilegiar as abordagens multi- e transdisciplinares. Aliás é na sua aceção holística que usamos o termo mesa, universo que engloba bens, pessoas e ideias.
Refletir hoje sobre a mesa constitui um processo de indagação atento a três dos principais pilares da relação do
homem com o alimento, ao longo de toda a sua história: alimentação, saúde e cultura. Este segundo volume
da obra Mesas Luso-brasileiras está organizado em três partes, contendo um total de 12 capítulos. A literatura
culinária, que se evidencia como fonte de saberes e sabores, apresenta-se na Parte I (Mesas de Delícias: quando
o alimento é prazer). A mesa constitui, ainda, o ADN cultural de qualquer sujeito, problemática congregada na
Parte II (Mesas Patrimoniais: quando o alimento é identidade). A fechar o volume surgem contributos particularmente centrados na dimensão material da alimentação, a Parte III (Materialidades da mesa: abastecimento e
serviço alimentares).
Palavras‑chave
História da Alimentação, Património Alimentar, Culturas da Alimentação, Saúde, Portugal, Brasil, Lusofonia.
Abstract
The tendency of 21st century studies about the table has been to privilege as multi and transdisciplinary approaches. In fact, it is in its holistic sense that we use the term table, a universe that encompasses goods, people
and ideas. Reflect today toward the table constitutes a process of careful inquiry into three of the main pillars of
the man’s relationship with food, throughout its history: food, health and culture. This second volume of Portuguese-Brazilian Tables is organized in three parts, containing a total of 12 chapters. The culinary literature that is
evidenced as a source of knowledge and flavors, is presented in Part I (Tables of delights: when food is pleasure).
The table also constitutes the cultural DNA of any subject, problematic congregated in Part II (Patrimonial
tables: when the food is identity). Closing the volume, there are contributions particularly focused on the material size of the food, which are presented in Part III (Table’s materialities: environmental supply and service).
Keywords
Food History, Food Heritage, Food Cultures, Health, Portugal, Brazil, Lusophony.
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Is cookery an art or a science?

To some extent, Escoffier’s proclamation was a response to the one that
Carême published one century earlier when he declared that, among the five
fine arts, architecture had pastry as main branch 3. Interestingly, Carême is
quoted by Prosper Montagné, Escoffier’s contemporary and Escoffier himself
is quoted by Thierry Marx, the French “pope” of molecular cuisine 4. It seems
that nothing has changed during the last two centuries.
In fact, the tension between art and science, innovation and reproduction
goes back as far as the Antiquity. We can study, from the Vth century BC
onward, the cultural framework in which cookery was thought, explaining
its classification as an art or a science. For this study, I chose six points. Each
one allows us to ask a fundamental question whose answer requires using a
particular kind of text.
The first point is Greek Antiquity. The question is: Can cookery be
written, as other kinds of knowledge? The main documents are here the first
books of culinary recipes and also some philosophical texts. The context is,
indeed, the delimitation of two areas of knowledge: episteme (that will become
scientia in Latin) and tékhne (that will be translated as ars).
The End of the Middle Ages is the second stage of our history. Scholars
of this time, who wrote books on classification of the sciences, raised the
following matter: Is cookery a part of a “mechanical art” (like hunting or
agriculture) or a “mechanical art” per se?
Next point will be the Renaissance: Did the rediscovery of Apicius’ book
help to define cuisine as an art in the context of the emergence of the fine
arts? Humanistic works, titles and prefaces to cookbooks can be used here.
Around 1730-1740, a first French “nouvelle cuisine” claimed the status
of science, defining itself as a “kind of chemistry”. To study this point, we
can use again prefaces to cookbooks, in the particular context of the “Quarrel
of the Ancients and the Moderns”.
Throughout the XIX th and XXth centuries, it seems that two opposite
traditions appear. The one initiated by the great chef Antonin Carême, who
stresses the link between cuisine and such fine arts as architecture; another
tradition (as in Brillat-Savarin’s Physiologie du goût) insists on the “scientific”
part of cookery.
Nowadays, everyone can notice, as I wrote in the beginning of this paper,
the explosion of the area of cookery – and even if the French pope of “molecular cuisine”, chef Thierry Marx, pretends that this “innovating cookery
3
“The fine arts are five in number: painting, sculpture, poetry, music, and architecture —
whose main branch is pastry” (“Les beaux-arts sont au nombre de cinq, à savoir: la peinture, la
sculpture, la poésie, la musique, l’architecture, laquelle a pour branche principale la pâtisserie”).
This sentence is quoted by Montagné 1938: 289.
4
Marx, Haumont 2012: 4.
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is by no means in break-up with the tradition” and that the “new knowledge
and tools will leave a greater part to creativity, through innovation” 5.

1. Greek Antiquity: cookery as a written knowledge
For Antiquity, I am heavily dependent on my colleagues’ works, particularly the synthesis by Andrew Dalby, and the papers published in one very
interesting volume coordinated by Carmen Soares and Paula Barata Dias 6.
One important paper of Robin Nadeau has recently dealt with the issue of
cookery books in Greek and Roman Cultures 7.
We know that cookery books existed in Greece from the IVth (maybe
th
V ) century BC onward, but only by fragments, which can be found in
papyri (like those preserved in Heidelberg 8), in lexicographic repertories
(for instance a recipe for thrion in Pollux 9), and above all in a fascinating
encyclopedia of food habits in the Ancient Time, the Deipnosophists, written by Athenaeus of Naucratis in the third century 10. Sometimes it is only
the title of the recipe book which has been preserved, but we are not even
sure that this title was the good one. The fact is well known for a poem by
Archestratus of Gela, mixing recipes with lists of food specialties, which is
called by Athenaeus either Hedypatheia (“Life of Pleasure”) or Gastronomia
(“Rules for the stomach”) 11.
As Carmen Soares has noticed12, the literary genre of cookery books
seems to have been denoted by the expression Opsartytika Biblia, that is to
say “Books for preparation of opson”, and cookery itself by opsopoiia, “making of opson” – opson, that Andrew Dalby translates as “relish”, denotes itself
food which is not bread (we can maybe find an equivalent in the medieval
Latin word companaticum, “what is served with bread”). Thus, the first fact
to remember is that cookery was a written knowledge in Ancient Greece.
We can add that some cookery books were written even before Ancient
Greece, as early as Mesopotomia of the second Millenary before Christ: the
recipes now preserved in Yale Babylonian Collection, written on cuneiform
tablets, were published and translated by late Jean Bottéro 13.
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ibid., p. 5.
Soares, Dias 2012.
Nadeau 2015: 53-58.
Published nearly one century ago by Bilabel, 1920. See Froschauer, Römer 2006: 133.
García Soler 2012: 12.
Murray 2015: 30-42.
Olson, Sens 2000.
Soares 2012: 35-47.
Bottéro 2004. See also Lion 2015: 313-314.
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Second remark, the cookery production from Antiquity didn’t completely
disappeared during the High Middle Ages. Three manuscripts of Apicius’ work
were copied between VIIIth and IXth centuries. The codices in which they were
included are very different in their writing, layout, and contents, suggesting quite
different uses14. The most interesting case is a collection, now dismembered between
Switzerland and United States, which gathers Apicius’ and Hippocrates’ texts
together15. Unlike my previous hypothesis16, Apicus’ cookbook was considered
as useful for Food, and not only for knowledge of Latin17.
Even if cookery was a written knowledge in Ancient Greece, was it
considered as an art? To answer this question, let us turn to philosophical
texts studied by Carmen Soares18. In one chapter of his Memorable, Xenophon
shows Socrates discussing with friends about the meaning of some nouns:
they agree that the name of opsophagos (eater of opson) can be applied to the
one who eats meat, without bread and without physical necessity. In the same
way, Socrates, according to Xenophon, condemns people who eat several
dishes together because it doesn’t fit to the “art” of cookery. The term used
by Xenophon here is tékhne, that is to say a knowledge which has not the
status of science (episteme).
Even this status of “art” is denied to cookery by Plato, in a long passage
of one of his most important dialogues, the Gorgias. In fact, Plato chooses
cookery as an example to demonstrate that rhetoric is not an art but just a
practice (empeiriai) which doesn’t aim to do good but only to please – unlike
justice (for rhetoric) and medicine (for cookery). But his thought seems to
have evolved in this matter, since in The Politician he ranks cookery (that he
called here mageiriké tékhne) among the seventh species of science for the
body (the one dedicated to food), alongside medicine but also agriculture,
hunting and gymnastics.
If Aristotle, in his Politics, takes up this idea of a food science, more
precisely of a science of cookery (episteme opsopoiike), he clearly defines it
as a science for slaves. These terminological and ideological choices will be
very important for the history of cookery.

14
15
16
17
18

Laurioux 2016: 467-492.
New York, Academy of Medicine, ms. 1 et Cologny, Fondation Bodmer, ms. 84.
Laurioux 1994: 17-38.
As shown in Dr. Asfora’s works: Asfora 2016: 493-513 and Asfora 2014.
Soares 2012.
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2. Middle Ages: Cookery as a mechanical art
From the XII th century – and the didactic treatise of Hugh of Saint
Victor –, Cookery is clearly seen as a “mechanical art” (or a part of it) 19.
But what is a mechanical art?20 The idea is not new: as early as the
VIIth century, Isidore of Seville used the word mechanica to denote the kind
of knowledge linked to crafts 21. What the Greeks called Banausikai were
“denigrated” and “treated with contempt in the cities”, as wrote Xenophon in
his Economics22. Mediaeval Christendom inherited this contempt for manual
work, and the crafts were sometimes referred to disparaging phrases as artes
minores, artes vulgares, illiberales, serviles, adulterinae or sordidae. The main
point was the opposition to the liberal arts, which were considered as the
privilege of free people.
The first scholar to speak of mechanicae artes was the Carolingian philosopher (and skillful in Greek) Johannes Scotus Eriugena in his commentary on
a very important allegorical text from the Late Antiquity orator Martianus
Capella, entitled On the Marriage of Philology and Mercury. As Martianus
Capella counted seven liberal arts (which would structure mediaeval education
until the XIIth century at least), John Scot claimed that “after Mercury will
have given seven liberal arts, then the Virgin will give seven mechanical arts”.
Unfortunately he quoted only one of these mechanical arts – architecture –,
the other ones being referred as “et caetera” 23.
The aim of Hugh of Saint Victor is precisely to give a complete list of
the seven mechanical arts. The master of a famous monastic school, he wrote
a Didascalicon to organize the readings of his pupils. As a consequence, the
Didascalicon also tries to classify the whole knowledge. Interestingly, the
mechanical arts (what Hugh called in fact “mechanical sciences”) have an
important place in this encyclopedia. And among them, hunting (venatio),
about which Hugh writes: “to this discipline belongs the preparation of
all food, seasoning and drink” 24. The foods that he quotes as an instance
are very different from actual food of Hugh’s time: in fact, the list is taken
from Isidore of Seville’s encyclopedia (Etymologies), which tries to make an
inventory of all the words and the realities of the Ancient World. Most of
19
I develop this point in « La cuisine est-elle un art ou une science? Retour sur un vieux
problème », to be published in Mélanges Danielle Jacquart.
20
On the question of mechanical arts, see Sternagel 1966; Whitney 1990; Ovitt Jr. 1987:
107-136.
21
De differentiis rerum, PL 83, col. 94.
22
Xénophon, Économique, IV, 2, ed. & trad. fr. Chantraine 1971: 45-46.
23
Iohannis Scoti Annotationes ad Marcianum in Lutz, 1939: 74, l. 20-21.
24
Didascalicon II, 25: Hugonis de Sancto Victore Didascalicon De Studio Legendi, in Buttimer
1939: 42-43.
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these food have nothing to do with hunting and Hugh has to explain that if
food science gets its name from one of its part, “it is because, in Antiquity,
people live mostly on the products of hunting”. But he admitted that food
could also belong, by some point of view, to medicine or agriculture: “the
preparation of food belongs to bakery, the preparation of meat to cookery
and the virtues of seasoning to medicine”.
That’s why, after Hugh of Saint Victor, many mediaeval scholars tried
to give a more important place to food, which, from then on, was considered
as a mechanical art per se: victuaria for Radulphus Ardens at the end of the
XIIth century, who regards hunting as a part of food and not the contrary; to
this victuaria belong also agriculture, fishing, bakery and cuisine (coquinaria)25.
Around 1250, Robert Kilwardby suggests naming this science cibativa or nutritiva, as an echo to the aristotlelician “science of making” (factiva or poïetike) 26.
I think that this process, which individualizes and promotes food, and
even cookery, is not unconnected with another process, which allows cookery
to be written27. Thanks to a recent discovery, we know that recipes adapted to
mediaeval cookery were written as early as the XIIth century, just when Hugh
of Saint Victor wrote the Didascalicon28. Therefore, the cooks, who imagined
these recipes and composed, around 1300, new cookery books, were still considered as simple craftsmen. Their title of master referred to the fact that they
managed a staff of workers and apprentices, like in any ordinary workshop.
The prefatory remarks that we find in some cookbooks of the XVth and
XVIth c. can be still understood in this context: cooks are supposed to know
“the science of art” (sic) of cookery as writes Maître Chiquart, chef of the
duke of Savoy around 1420 29.

3. Renaissance: Cuisine as one of the “fine arts”
As early as the beginning of the XIVth century, we find a small cookery
book which is written in Danish but whose Latin title is Libellus de arte
coquinaria. Its text seems to be connected with German tradition30. Therefore,
in this early period, titles are not stable, for the cookbooks as well as for the
whole textual production. So it is not before the middle of the XVth century
that we find a second book whose title is related to culinary art. This is the
Grabmann 1909: 254.
Robert Kilwardby, De ortu scientiarum, XL, 377, in Judy 1976: 140; Whitney 1990: 122.
27
Laurioux 2005a.
28
Cambridge. Sidney Sussex College Δ. 3.6, pt. 4, fol. 39r-v. To be published by Giles
Casper & Faith Wallis.
29
Ed. Scully 1985: 127 & 130.
30
Grewe, Hieatt 2001: 27-28.
25
26
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famous collection of recipes gathered by Maestro Martino, who served as cook
successively for the duke of Milano, the cardinal and patriarch of Aquileia
Ludovico Trevisan, the pope Paul II and the condottiere Giangiacomo
Trivulzio31. Two manuscripts give it the title of Libro de Arte coquinaria32.
It is well known that the humanist Platina borrowed the recipes of the De
honesta voluptate from Martino’s collection 33. Interestingly, the description of
the good cook that Platina develops in his book – giving Martino “The man
from New Como” as an example – insists on his “art”. Here is the translation
by the great specialist of Apicius and Platina, Mary Ella Milham 34.
On the Cook. One should have a trained cook with skill (arte) and long
experience, patient with his work and wanting especially to be praised
for it. He should lack all filth and dirt and know in a suitable way the
force and nature of meats, fish and vegetables so that he may understand
what ought to be roasted, boiled, or fried. He should be alert enough
to discern by taste what is too salty or too flat; if possible, he should be
completely like the man from New Como, the prince of cooks of our
age, from whom I have learned the art of cooking food (obsoniorum
conficiendorum rationem). He should not be gluttonous or greedy, as was
the Frenchman Marisius, so as not to appropriate and devour what his
master is supposed to eat.

It is not by chance if this very laudatory portrait of the good cook occurs
in a humanist’s work. In the XVth century, Humanistic circles welcomed the
rediscovery of Apicius’ cookery collection that they renamed De re coquinaria35.
Among connoisseurs of Apicius’ work there were of course some physicians36
and some members of the Academia Romana created by Pomponio Leto,
a good friend of Platina whose group was dedicated to the celebration of
Antiquity. But also Angelo Poliziano, who collated the two Carolingian
Apicius’ manuscripts, now preserved in Vaticano and New York. In the
same time, Poliziano wrote a short treatise on classification of the sciences,
The Panepistemon (“all the sciences”), in which coquinaria is ranked among
mechanical artes as prestigious as architecture, graphic art and theater 37.
Laurioux 2005b: 141-154.
Ms. Washington, Library of Congress, ms. 153: ed. Faccioli, 1966: t. 1, p. 119; see also
Maestro Martino 2005. Another manuscript that bears this title was formerly owned by Firmin-Didot and Pichon, but is no more located: see Laurioux 2005c: 13-17.
33
Laurioux 2006: 523-524.
34
Platina, On Right Pleasure and Good Health, ed. & trad. Milham 1998: 118-119.
35
Laurioux 1994.
36
As recently shown by Wanessa Asfora Nadler, “Apício como opus medicinale na Itália
do século XV: estudo de caso dos manuscritos mediceo e ficiniano”, in Dos Prazeres da Mesa aos
Cuidados do Corpo.
37
Coquinariae capita Graeca referam, qualia ponit Apitius. Ea sunt epimeles, artoptus, cepurica,
31
32
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From the humanist point of view, Cookery is thus a recognized knowledge,
because based on one ancient authority: Apicius 38, who is to cookery what
Vitruvius is to architecture and Terentius to theater.
As a consequence, cookery recipe became a literary genre. Originally
written by cooks, probably for the use of butlers who could thus supervise
the work of the kitchen, the cookbooks began to be spread among larger
categories of medieval society, through manuscripts and, from the 1480’s,
printed copies39. The culinary writing inspired authors who inserted recipes
in their literary works, like, in the first half of the XVI th century, The Baldus
of Teofilo Folengo, known also as Merlin Cocaio (Merlin the Cook), which
contains twenty versified doctrinae cosinandi (recipes for cooking), supposed
to be practiced in Jupiter’s kitchen but in fact borrowed from contemporary
cookbooks. Folengo’s intention was probably not to exalt cooks’ work: the
use of macaronic language, blending Latin with various dialects from Italy,
is deliberately droll and parodic 40.
Using colors and shaping dishes with different consistencies, the cook
could have been easily classed as an artist, painter or sculptor, whose status
began to evolve during the XVI th century41. Actually, the plates of Scappi’s
Opera (published in 1570 and the first one to be richly illustrated) can be
seen as both professional (which equipment that needs to be used for cooking) and aesthetic: the kitchen is shown as the theater in which the master
cook and his whole brigade work 42.
However, the title Art of Cookery or Culinary Art seems to have been
rarely given to a cookbook from the XVI th to the XVIIIth centuries, except
in Spain43 or in Portugal44. Even in France, whose Cuisine invades the whole
pandecter, osprion, trophetes, polyteles, tetrapus, thalassa, halieus. Hanc Plato adulatricem medicinae
appellat (Operum Angeli Politiani tertius tomus: ejusdem praelectiones, orationes, epigrammata complectens..., Lyon, Seb. Gryphium, 1546, p. 44). On Panepistemon, see Mandosio 1996: 135-164;
Mandosio 1997: 331-390.
38
Hugh of Saint-Victor seems to have not a direct knowledge of Apicius’ book that he
quotes through Isidore of Seville.
39
Laurioux 1997a; Laurioux 1997b.
40
Faccioli 1966: t. I, p. 240-251.
41
Csergo 2012: 13-36. This scholar uses the very interesting concept of “artification du culinaire”.
42
Opera di M. Bartolomeo Scappi, cuoco secreto di papa Pio V, Venezia: Michele Tramezzino,
1570. See the reprint Bologna, 1981. The Venice edition of 1598 printed by Alessandro Vecchi,
which includes Il Trinciante by Vincenzo Cervio and Il Maestro di Casa by Cesare Pandini, bears
a different title: Dell’arte del cuoco, del Trinciante, e Mastro di Casa and, from 1610, simply Dell’
Arte del cucinare; Schino, Luccichenti 2007: 70.
43
As soon as 1520: Libre de doctrina per a ben servir de tallar y del art de coch by Master
Robert (ed. Leimgruber 1982), translated in Castilian in 1525. In 1609 was published a new
edition of Diego Granado Maldonado’s cookbook untitled Libro del arte de cozina and, in 1611
Francesco Martínez Montiño published the Arte de cocina, pastelería, etc.
44
Domingos Rodrigues, Arte de Cozinha, Lisboa, 1680. See in England too, the Accom81
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Europe from the middle of the XVII th century, the most successful French
cookbook is simply entitled Le Cuisinier Français (The French Cook)45 and the
only art to be referred to in the titles of French cookery books of the XVII th
century is the Art “de bien traiter”, that is to say to “treat well” (the guests) 46.

4. XVIIIth century: “nouvelle cuisine” as a science
The first French Modern cookbook referring to an “Art of cookery” in
its title is the Suite des Dons de Comus ou L’Art de la cuisine réduit en pratique,
published by François Marin in 1742. In an apparent Paradox, this book
was supposed to be a continuation of another collection, Les Dons de Comus,
whose preface had been a manifesto for culinary science 47.
Although its authorship is under discussion 48, the preface to Les Dons
de Comus clearly distinguishes a Modern Cuisine from an Ancient Cuisine49.
Simpler and more learned than the Ancient One, this Modern Cuisine is
defined as a “kind of chemistry” 50.
The science of the cook consists today in decomposing, in rendering easy
of digestion, in quintessencing the foods, in extracting from them light
and nourishing juices, and in so mixing them together, that no one flavor
shall predominate, and that everything can be felt; finally in giving different foods this unity that the painters give to colors and in making them
so homogenous that their different flavors produce a subtle and racy taste,
and […] an harmony of all the flavors gathered together51.

plisht Cook, Or The Art & Mystery of Cookery, “wherein the whole ART is revealed in a more
easie and perfect Method than hath been publisht in any language”, by Robert May, London,
1660. Even the old Viandier, can refer, from the XVIth century, to « l’art & science de appareiller
viande », a formula which is very close of the Chiquart’s one (Taillevent Grand Cuysinier du Roy
de France, Paris, Guillaume Nyverd, 1500/1519).
45
La Varenne, Le Cuisinier françois, Paris: Pierre David, 1651, reprint with a foreword by
Hyman, Hyman 2001.
46
L.S.R. (1674), L’Art de bien traiter, Jean du Puys, Paris.
47
Les Dons de Comus ou les délices de la table (1739), Prault, Paris, 1739.
48
Livres en bouche 2001: 205, n. 198.
49
Hyman and Hyman 1989: 73a-74c.
50
Les Dons de Comus…, “Avertissement”, p. xix-xx: “On distingue aujourd’hui chez les gens
du métier & chez les personnes qui se piquent d’avoir une bonne table, la Cuisine ancienne &
la Cuisine moderne. La Cuisine ancienne est celle que les François ont mise en vogue par toute
l’Europe, & qu’on suivoit generalement il n’y a pas encore vingt ans. La Cuisine moderne établie
sur les fondemens de l’ancienne, avec moins d’embarras, moins d’appareil, & avec autant de variété,
est plus simple, plus propre, & peut-être encore plus sçavante. L’ancienne Cuisine étoit fort compliquée, & d’un détail extraordinaire. La Cuisine moderne est une espece de Chymie.”
51
Ibid., p. xx-xxi: “La science du Cuisinier consiste aujourd’hui à décomposer, à faire
digerer & à quintessencier des viandes, à tirer des sucs nourrissans & legers, à les mêler & les
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The reference to painting clearly shows that this “science” can be compared to an “art”52. Important also is the fact that cookery was compared to
chemistry, a science whose separation from alchemy really began with the
“Enlightenment” 53. But the most important was the qualification of Marin’s
Cuisine as “Modern”. Fifty years before, an author only known by his initials
LSR, already criticized the book written by La Varenne as not up-to-date 54.
But opposing Modern to Ancient Cuisine was a clear echo to the “Quarrel of
the Ancients and the Moderns” which had begun in the 1630’s and had been
revived in the 1710’s 55. Mostly literary, this debate was also about “sciences
and arts” and Cookery was a topic of the Quarrel: Charles Perrault, in the
last volume of his Parallel between Ancients and Moderns (1697), asserts that
“we have cooks with more taste than the Ancients had” 56.

5. XIXth and XXth centuries: two traditions
The XIXth and XXth centuries combined the two traditions that we have
described. Antonin Carême (1784-1833)57 was the main representative of an
aesthetical cuisine 58 which can be described as architectural 59. When he was
a young apprentice, he made sketches of historical monuments or garden
pavilions which strongly inspired his cuisine60. This tradition of “artistic
cuisine” was transmitted through Carême’s disciples, such as Urbain Dubois
(1818-1901) whose “pieces montées” were very spectacular. Another Carême’s
confondre ensemble, de façon que rien ne domine & que tout se fasse sentir; enfin à leur donner
cette union que les Peintres donnent aux couleurs, & à les rendre si homogenes, que de leurs
differentes saveurs il ne resulte qu’un goût fin & piquant, & si je l’ose dire, une harmonie de tous
les goûts réunis ensemble.”
52
Quellier 2007: 221-224.
53
See the important and recent book by Kahn 2016.
54
“… on ne verra point icy les absurdités, & les dégoutantes leçons que le Sieur de Varenne ose donner, & soutenir…” (L.S.R., L’Art de bien traiter, here quoted from the edition of Lyon:
Claude Bachelu, 1693, p. 4-5). See Livres en bouche 2001: 63.
55
See Fumaroli 2001.
56
Parallèle des Anciens et des Modernes ou il est traitté de l’astronomie, de la Geographie, de la
Navigation, de la Guerre, de la Philosophie, de la Musique, de la Medecine, & c. Cinquième et dernier
dialogue par M. Perrault, t. IV, Paris: Jean-Baptiste Coignard, 1697, p. 281-282: “[Le chevalier]
Si l’art de la Cuisine qui à mon sens en vaut bien un autre, doit entrer en lice, je suis persuadé
que nous avons des Cuisiniers d’un goust tout autrement delicieux que n’en avoient les Anciens.
[L’abbé] Il n’en faut pas douter. Les Anciens ont eu soin de nous laisser par écrit plusieurs de leurs
plus excellens ragousts; ceux qui en ont voulu essayer les ont trouvez détestables.”
57
For a summary of Carême’s works, career and cuisine, see Ferguson 2004: 49-82.
58
When Carême speaks of “artistic cooking”, it is about the “service à la française” (L’Art
de la cuisine française au XIXe siècle, quoted by Hyman 2001: 80.
59
Bonnet 1977: 23-43.
60
Hayden 1996: 39-44.
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disciple, Jules Gouffé (1807-1877), is a representative of the second trend
in the French Cuisine: the scientific approach. According to him, cooking
requires watching constantly the clock and using constantly the balance 61.
In the XIXth century, the most famous name linked with the scientific
approach is Brillat-Savarin (1755-1826), allegedly – but erroneously – creator of
“gastronomy”. In a very quoted part of his Physiologie du goût, he distinguished
three kinds of cuisine. Only the first one is dedicated to preparation of food,
the second one can be called “chemistry” and the third one “pharmacy”62.
During the XXth century, Édouard de Pomiane (1875-1964) was a typical
representative of the scientific approach. Besides “gastronomie”, which is
considered as an art that strikes the senses, he distinguished “gastrotechnie”
which is a real science63. This “gastrotechnie” was the melting pot of our
“molecular cuisine”, a science that studied “the good or bad modifications
that occur in food during the cooking process” 64.
Even the French “New Cuisine” of the 1970’s is a mix of artistic and
scientific approaches. Among the famous “Ten Commandments” of this
New Cuisine, there is indeed “you won’t be systematically modernist” but
also “you will try to find what the new techniques can give you” and “you
will be inventive” 65.

61
“Je n’ai pas rédigé une seule de mes indications élémentaires sans avoir constamment
l’horloge sous les yeux et la balance à la main. Je m’empresse d’ajouter qu’on n’est pas obligé d’avoir
constamment recours, dans la pratique, à ces moyens de vérification absolue, du moment où l’on
est devenu un ouvrier habile et consommé. Mais lorsqu’il s’agit de formuler pour les personnes qui
n’ont pas encore de connaissances acquises, je déclare qu’on ne saurait procéder d’une façon trop
rigoureuse.” ( Jules Gouffé (1867), Le Livre de Cuisine: comprenant la cuisine de ménage et la grande
cuisine avec 25 planches imprimées en chromolithographie et 161 gravures sur bois dessinées d’après
nature par E. Ronjat, Hachette, Paris). See Rambourg 2005: 175-187.
62
“Quand on voit les choses d’en haut, on peut compter jusqu’à trois espèces de cuisine:
La première, qui s’occupe de la préparation des aliments, a conservé le nom primitif; La seconde
s’occupe à les analyser et à en vérifier les éléments: on est convenu de l’appeler chimie; Et la
troisième, qu’on peut appeler cuisine de réparation, est plus connue sous le nom de pharmacie.”
Brillat-Savarin, La Physiologie du goût ou Méditations de Gastronomie Transcendante, t. 2, Paris: A.
Sautelet, 1826, Méditation XXVII, “Histoire philosophique de la cuisine”, p. 133-134.
63
Pomiane 1950: 7-12 and 168-170. Studied at the Institut Scientifique d’Hygiène
Alimentaire, this science “ramène l’étude de toutes les techniques culinaires à celle d’un nombre
restreint de phénomènes physiques et chimiques: dialyse, osmose, coagulation et peptonisation
des albumines, caramélisation des sucres, dextrinisation et saccharification des amidons, émulsion des graisses, genèse chimico-physique des émulsions et des gels…” (Pomiane 1950: 170).
64
“Il existe cependant, toute une science nouvelle étudiant les modifications, heureuses
ou malheureuses, survenues dans les aliments au cours de leur cuisson. Cette science s’appelle la
gastrotechnie” (Pomiane 1940).
65
Gault, Millau 1973: “…4. Tu ne seras pas systématiquement moderniste. 5. Tu rechercheras cependant ce que t’apportent les nouvelles techniques. […] 10. Tu seras inventif.”
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Para rastrear a presença da cozinha popular, selecionámos obras de marcado
pendor nacionalista. Do grupo da literatura culinária nacional, analisámos as
obras fundadoras, anteriores à instauração da democracia (Cosinha Portugueza,
1902; Culinária Portuguesa, 1936), e outras duas do último quartel do séc. XX
em diante. Efetivamente a bandeira do nacionalismo culinário não é recolhida
com a instauração do regime democrático. Apenas se reconfigura. Como bem
sublinhou José Manuel Sobral (2007), os ideais socialistas próprios da nova
ideologia política, apostados em dar protagonismo ao povo, passavam pela
valorização da cultura e tradições populares, entre elas a culinária. Assim, do
vasto leque de obras então publicadas, cingimo-nos à recolha de receituário
tradicional que mais impacto teve no pós-25 de abril (a Cozinha tradicional
portuguesa, de Maria de Lourdes Modesto, 1981) e à magna obra de Maria
Odette Cortes Valente, publicada já no séc. XXI (Tesouro da Cozinha Regional
Portuguesa, 2008). O universo de obras contempladas no nosso estudo
completa-se com uma publicação periódica, a Banquete – Revista Portuguesa de
Culinária (1960-1974)153, a qual, sobretudo por via das suas rubricas “Petiscos
da nossa terra” e “Há convidados”, se revela um fértil terreno para apurar a
presença da castanha, tanto na “baixa” como na “alta” cozinhas.
Primeiro tenhamos em linha de conta o receituário da castanha incluído
nos livros de culinária portugueses de marcado pendor internacional. No
caso das duas obras que consideraremos de seguida, a ponderação dos dados
biográficos das autoras auxilia numa leitura sociológica das obras, ajudando,
em concreto, a explicar a forte presença da “alta cozinha” nessas coletâneas
de receitas. Por detrás do pseudónimo Isalita escondem-se as identidades das
duas autoras do livro Doces e Cosinhados: Receitas Escolhidas (Lisboa: Livraria
Bertrand, 1925154). Na verdade o nome formara-se da junção das duas sílabas
enchidos e alimentação para crianças. Também a aproximação à culinária nacional faz parte
das principais renovações desta edição, com uma presença clara de cozinha portuguesa, muito
em especial no setor da doçaria. A obra volta a sofrer significativo incremento de receituário
(atingindo as 5000 receitas), por ocasião da 49.ª ed., revista e aumentada pela atual responsável
pelo livro, Maria Manuel Limpo Caetano, filha da autora, Bertha Rosa-Limpo. A edição que
consultámos foi a 18.ª (1955). Trata-se do livro de culinária mais vendido em Portugal, tendo
atingido a 76.ª ed. em 2012.
153
A publicação é suspensa, na sequência da nacionalização por que passou, no pós-25
de abril, a empresa proprietária da revista, a Gazcidla. Ou seja, a série contínua tem o nº. 174
como derradeiro (outubro/novembro de 1974). Em dezembro do ano seguinte edita-se um
único número, o 175, que é o índice de todas as receitas saídas ao longo dos seus 14 anos de
publicação ininterrupta. A revista terá um fugaz renascimento, em 1977, com a publicação de
um só número, o 177 (Natal).
154
À falta da 1.ª edição, optámos por consultar outras duas edições, a 3.ª (1937?) e a 25.ª
(1977). Há uma série de alterações a nível de redação (como a nomenclatura e apresentação das
receitas por ordem alfabética) e de conteúdo (com novas receitas), que não iremos aqui discutir
na totalidade. Vamos apenas explorar as modificações verificadas entre o receituário da castanha
publicado numa e noutra edições.
149
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iniciais do nome próprio da portuguesa Isabel 155 e das duas sílabas finais do
diminutivo da espanhola Angelita 156. Ambas pertencentes à elite lisboeta,
foram formadas nos gostos refinados da época, berço cultural que vemos
plasmado na escolha do receituário que compõe a obra editada a meias 157, a
qual revela, por isso mesmo, preparados anteriormente publicados em livros
onde predominava a “cozinha rica”, de inspiração estrangeira.
Esse é o caso dos três pratos salgados de castanhas publicados por Isalita,
presentes em ambas as edições confrontadas: Peru recheado com castanhas 158,
Castanhas estufadas159 e Puré de castanhas160. A pegada literária do primeiro,
conforme vimos, conseguimos fazê-la recuar ao livro de 1780 de Lucas Rigaud,
ainda que, diferentemente desse livro e do de Plantier (de final do XIX),
nesta receita se proponha apenas rechear o papo da ave e não toda a cavidade
abdominal, como sucedia nas receitas anteriores. Já para as castanhas estufadas
e em puré, ainda que com ligeiríssimas variantes, a proximidade ao receituário
de Plantier é por demais evidente. No caso das primeiras, é relevante notar
que a supressão, no texto de Isalita, da expressão “à genovesa” denuncia um
fenómeno de “desterritorialização”, que reencontraremos em outras receitas.
Ou seja, determinados preparados, objeto de transmissões sucessivas, a que
muitas vezes assistem processos (mais ou menos significativos) de reformulação, perdem a ligação a uma determinada origem (cultural ou geográfica).
Esta perda de tipicidade significa a vulgarização do prato, que perde uma
identidade específica e se torna uma espécie de “universal culinário” (pelo
menos na perspetiva do autor/compilador da obra, responsável pela fixação
dos títulos das receitas 161).
Considerando o receituário de doces com castanhas na sua totalidade,
verificamos que o predomínio é dos doces finos, elaborados segundo técnicas
complexas, cuja origem francesa de alguns se denuncia nos nomes genéricos
por que são conhecidos – soufflé (Soufflé de castanhas162) e Flan de castanhas163.
De seu nome completo Maria Isabel de Sousa Campos Henriques.
Angela Carvajal y Pinto Leite Telles da Silva.
157
Segundo depoimento de Maria Augusta Velhuco, empregada de servir da casa de Maria
Isabel de Sousa Rego Campos Henriques, em entrevista à revista Visão Gourmet, a sociedade entre as duas amigas foi sobretudo financeira (para pagamento dos custos das placas de impressão
do livro à editora Bertrand). Sobre este assunto, leia-se Belo Luís (2012).
158
Cf. p. 123 (3.ª ed.) e p. 131 (25.ª ed.).
159
Cf. p. 183 (3.ª ed.) e p. 188 (25.ª ed.).
160
Cf. p. 183 (3.ª ed.) e p. 188 (25.ª ed.).
161
Como bem alertou Bower (1997: 31), os títulos desempenham um papel central na
hermenêutica narrativa dos livros de culinária coletivos. Porque constituem formas de auto-representação, devem ser “lidos” sempre nessa perspetiva, ou seja, como a orientação de “leitura”
do autor para o público.
162
Cf. p. 236 (3.ª ed.) e p. 223 (25.ª ed.).
163
Cf. p. 229 (3.ª ed.), receita suprimida na ed. de 1977.
155
156
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Aliás, a origem/inspiração francesa torna-se mais evidente, se se recorrer
ao uso de um topónimo. Esse é o caso evidenciado, quando comparamos
o receituário da edição mais antiga com o publicado 40 anos mais tarde.
Provavelmente devido à banalização e consequente apropriação do termo
técnico flan para a culinária portuguesa, em 1977 já o público leitor do
livro de Isalita perdera a consciência de que um Flan de castanhas provinha
de França. Terá, em nosso entender, sido essa a causa para se recuperar a
aura chic do doce, substituindo o referido nome Flan de castanhas por Doce
de castanhas de Nice164. Outras vezes, a filiação de uma receita na culinária
francesa confirma-se por outra via, pela presença de receitas idênticas em
livros dessa proveniência. É o caso do soufflé, de que o mais editado livro de
cozinha francesa do séc. XIX – La cuisinière de la campagne et de la ville ou la
nouvelle cuisine économique de Louis-Eustache Audot – publica um Soufflé à
la pomme de terre, au café, chocolate, etc. (p. 412), onde se indica a farinha de
castanha como uma das alternativas à fécula de batata.
Outras vezes é sobretudo da complexidade técnica exigida e da carestia
dos ingredientes usados nas receitas que se depreende pertencerem à “alta
cozinha”. Os exemplos mais expressivos desta realidade são duas receitas
acrescentadas na 25.ª ed.: um bolo frio de castanhas 165, coberto de chocolate
(Maravilha de castanhas, p. 234), e um bolo de castanhas coberto de natas
(Nevado de castanhas, p. 237). Aliás, o luxo de muitos destes pratos de cozinha
requintada traduz-se no recurso insistente ao enfeitar dos doces, que, além das
já mencionadas coberturas, também podem ser servidos com cremes, como
é o caso do supra referido Doce de castanhas de Nice 166, acompanhado de um
creme aromatizado de baunilha. Mais, essas finalizações dos doces têm um
fim estético confesso, concordante com o desígnio subjacente a estas mesas
ricas de impressionar pelo aparato visual. Para essa realidade nos remetem as
últimas palavras da receita do Nevado de castanhas: “Depois de desenformado,
cobre-se todo com natas. Fica mais bonito meter as natas num saco de pano
com funil e guarnecer o bolo”.
Mas o livro de Isalita contempla duas receitas que, embora com os seus
toques de requinte, entroncam na longínqua e progressivamente vulgarizada
técnica de conservação da fruta pelo doce. Julgamos que o peso da tradição
Cf. 25.ª ed. (pp. 229-230).
A massa batida não vai a cozer ao forno, mas apenas ao frigorífico, donde o preparado é
retirado e coberto com chocolate, antes de servir. Seria uma espécie de semi-frio. Repare-se que
as castanhas eram cozidas ao lume em leite, aromatizado de baunilha, ingrediente denunciador
do requinte do prato, pois a vagem, sendo de uma planta não autóctone (nativa do México), e
seus derivados eram uma das especiarias mais caras.
166
Este, verdadeiramente é um pudim. Evitámos, no entanto, usar o nome “pudim” (este de
importação inglesa, da palavra pouding), pois a receita não foi incluída na subrubrica do livro “Pudins
e soufflés”. Contudo, o processo de cozedura em banho-maria levar-nos-ia a categorizá-lo como tal.
164
165
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terá determinado a manutenção das receitas nas duas edições consultadas.
Assim, regista-se, sob o título Doce de castanhas inteiras 167, uma variante de
castanhas cobertas de açúcar, bastante próxima da de Plantier. Na linha das
conhecidas marmelada, perada e pessegada, vemos surgir uma Castanhada 168.
A ausência deste aproveitamento do fruto do castanheiro nas obras anteriormente consideradas deverá indicar que, nos contextos de produção de tais
receituários, a disponibilidade do fruto era relativamente modesta e/ou que
se dava preferência ao seu consumo sob outras formas.
Por que razão no livro de cozinha Doces e cozinhados surge uma receita
destas e por que é que, por comparação com os demais receituários da
época (décadas de 20 e 30) e anteriores, este é dos livros que mais receitas
apresenta com o ingrediente castanha são questões a que não saberemos dar
uma resposta segura. No entanto, alguns elementos biográficos fornecidos à
revista Visão Gourmet por Maria Augusta Velhuco, criada de servir de Maria
Isabel de Sousa Rego Campos Henriques, ajudam a vislumbrar determinadas
causas para tais escolhas. Como bem alertou Annie Bower (1997: 30-31), a
escrita feminina de livros de culinária tem um carácter autográfico, mais do
que biográfico, pois contém um discurso parcelar e fragmentado da vida do
“eu” autoral. Em suma, as receitas publicadas emergiram do universo familiar
e relacional da autora Isabel, ideia confirmada pelo testemunho de Maria
Augusta, que, à pergunta da jornalista “As receitas do livro eram testadas lá
em casa?”, responde “Tudo o que ia para o livro era experimentado” (Belo
Luís 2012: 32). Mais, as fontes inspiradoras para a seleção das receitas foram,
ainda nas palavras dessa testemunha vivencial do ambiente de produção do
livro, as receitas herdadas da mãe, algumas descobertas pela autora fora de
casa e que depois reproduziu, outras aprendidas com cozinheiras da sua casa
e mesmo criações pessoais.
Logo muito do que contém o livro Doces e cozinhados corresponde à
“cozinha dos afetos” de Maria Isabel Henriques169. Parte dessas memórias
gustativas evocam, seguramente, os ingredientes comuns à mesa da família.
Desse universo gastronómico identitário é possível que tivesse feito parte a
castanha, uma vez que, ainda com base no testemunho da sua empregada,
o ramo Sousa Rego da família de Maria Isabel era natural de Moledo e o
ramo Campos Henriques de Guimarães. A existência de duas propriedades
de família na zona de Entre Douro e Minho, uma das regiões de Portugal
Cf. p. 222 (3.ª ed.) e p. 229 (25.ª ed.).
Cf. p. 225 (3.ª ed.) e p. 226 (25.ª ed.).
169
Designamos por “cozinha dos afetos” aquela que se constrói no seio da família e do
círculo de amigos dos sujeitos. Corresponde ao que Hubert (2000: 10), servindo-se de uma expressão importada da linguagem dos antigos escravos negros americanos (“soul food”), apelidou
de “nourriture de l’âme”.
167
168
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com mais tradição no plantio e consumo da castanha, constitui, a nosso ver,
um dado biográfico que ajuda a interpretar a expressiva presença de pratos
de castanha no livro sob análise.
Como nos é dado perceber por Maria Augusta Velhuco, a sua patroa era
dada a criações culinárias. A essa “cozinha de autora” não escapou a castanha,
bem como outros ingredientes e iguarias. No entanto, importa notar que a
emergência do “eu” autoral, feminino, não aparece na edição mais antiga analisada por nós, mas apenas na da década de 70. Este aspeto é muito relevante
em termos de informação sociológica e de evolução das mentalidades, pois
atesta a evolução progressiva que na sociedade portuguesa se fez no sentido da
emancipação da mulher. Ou seja, se nas décadas de 20 e 30, ainda era a moral
conservadora que impunha a discrição e o recato às mulheres no domínio público,
mais tarde (nas décadas do pós-II Guerra Mundial e mais intensamente sob
os ventos da democracia), elas acabam por ir progressivamente conquistando
o direito a projetar-se na esfera pública. Esse progresso traduz-se, ao nível da
relação das mulheres-editoras com os seus livros, no aparecimento da “cozinha
de autora”. Esta transformação é tão evidente que, ao invés das edições mais
antigas, das quais estava ausente o nome Isalita dos títulos das receitas, na ed.
de 1977 essa presença torna-se verdadeiramente marcante, com a publicação
de oito receitas apelidadas de “Isalita”170.
Importa-nos considerar as Castanhas Isalita (p. 287), preparado em que
se atinge uma espécie de paroxismo do requinte culinário. Falamos em atingir
o patamar máximo da “cozinha mimética”, o qual consiste em descascar e
desfazer as castanhas para com elas fazer uma pasta doce de castanha da
qual se moldam novas castanhas. O produto final são castanhas revestidas
de uma imitação da casca natural, feita com chocolate derretido. Em suma,
o paroxismo culinário reside em transformar um fruto natural num fruto
artificial, sem se abdicar do uso daquele na confeção deste!
Publicado vinte anos depois da primeira edição dos Doces e cozinhados,
o Livro de Pantagruel (1945) consiste numa compilação de receitas levada
a cabo por Bertha Rosa Limpo, senhora e dona de casa de boas famílias,
com uma carreira de artista de canto e de piano 171. Na obra, a autora reúne
receitas de várias proveniências, como a própria dá a entender nas palavras
introdutórias à obra. Além das amigas, a quem reconhece o título de “cozinheiras amadoras” na primeira página do livro, denominada “página de honra”
170
A saber: Ovos Isalita (p. 45), Filetes de linguado Isalita (p. 65), Peru Isalita (p. 71), Crepes
Isalita com espargos e Crepes Isalita com fiambre (p. 164), Praliné Isalita (p. 239), Supremo de ananás
Isalita (242), Torta Isalita (p. 244) e Bolo-rei Isalita (266).
171
Sobre a importância da obra no contexto do panorama da literatura culinária feminina
portuguesa, vd.: Braga 2008: 131; Braga-Ornellas e Castro 2013. Para uma biografia de Bertha
Rosa Limpo, vd. Moreau 2005.
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(espécie de tabula gratulatoria), recorreu igualmente aos conhecimentos
adquiridos em restaurantes que foi frequentando nas viagens que fez pela
Europa, sendo que o seu elevado nível social a colocou em contacto com a
alta cozinha estrangeira então mais prestigiada, a francesa e a italiana. Claro
que parte importante do seu receituário constituía um verdadeiro património
culinário familiar, composto, como a própria escreve, pelas “boas receitas
que existiam na família” (p. XI) 172. A todas estas “inspirações”, há que juntar
o que modernamente se designa de “cozinha de autor(a)” 173, vertente que
orgulhosamente Bertha Rosa Limpo anuncia nos seguintes termos (p. IX):
“Assim, por aí fora, fui enchendo cadernos, cadernos ordenados, com os seus
competentes índices, de receitas experimentadas, corrigidas, aperfeiçoadas e
também algumas… inventadas”.
Considerando o ambiente sociocultural da autora, não é de estranhar,
na sua obra, o quase total domínio da cozinha internacional sobre a portuguesa. Essa linha editorial é tanto mais evidente quando se considera um
ingrediente regional e da cozinha tradicional, como a castanha, uma vez que
o que B. Rosa Limpo publica são apenas receitas da “alta cozinha”, todas as
quatro exibindo no respetivo título uma expressão adjetival de topografia
estrangeira (“à francesa” ou “à italiana”). Estas “importações” gastronómicas poderão ter sido recolhidas em livros de culinária internacional, que
seguramente conheceria e usaria, ou então corresponder a “ofertas” que, no
decurso das suas digressões pelo estrangeiro enquanto cantora lírica e por
ocasião das estadias em vários hotéis, lhe foram feitas por chefes cozinheiros
desses estabelecimentos.
É, porém, na descrição técnica do receituário que comprovamos que essas
receitas correspondem a preparados sofisticados: na categoria dos salgados,
temos os recheios de aves 174, e no dos doces, os pudins 175. Relativamente aos
dois preparados de recheio, interessa observar o cuidado da autora em indicar,
entre parênteses e a fechar cada receita, as espécies de aves a que se destinam.
Embora ambos possam ser usados para rechear perus, a primeira ave a que
vem ligado esse recheio na literatura culinária anterior, o recheio “à francesa”
também se destina a patos e galinhas, ao passo que a versão italiana podia ser
usada em gansos, cumulativamente com o peru. Esta generalização do recheio
com castanhas a diversas aves de capoeira já surgira anteriormente, como
oportunamente assinalámos. Quanto aos pudins, o luxo culinário evidencia-se
172
Dessa “cozinha dos afetos” familiares, refiram-se, a título de exemplo: Argolas da prima
Maria (p. 540), Bolo da prima Guiomar (p. 661), Maçãs da Tia Firmina (p. 847) e Arroz doce à
moda da minha Mãe (p. 744).
173
Matriz evidente no título da receita Bolo de chocolate à minha moda (p. 662).
174
Vd. r. 301: Recheio de castanhas para aves à francesa; r. 302: Recheio de castanhas à italiana.
175
Vd. r. 4035: Pudim de castanhas à francesa; r. 4036: Pudim de castanhas à italiana.
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na prática da cobertura com cremes: ou com chantilly (ou em alternativa o
creme Saint-Honoré, sendo que em ambos os casos a própria terminologia
revela a origem francesa das receitas), caso do Pudim de castanhas à francesa; ou
com merengue, como sucede com o Pudim de castanhas à italiana. A presença
destes “acabamentos”, já o percebemos por várias receitas do livro de Isalita,
era um emblema da “cozinha rica” estrangeira.
Passemos, de seguida, a centrar a nossa atenção na literatura em que é
possível rastrear a presença de um receituário tradicional da castanha, de
origem popular e apresentado como património gastronómico identitário
nacional. É chegado o momento de recuperar a noção atrás exposta de
“receituário fundador”, lembrando que nessa categoria se inclui a “sopa”, o
preparado que, em textos teorizadores escritos por autores que veiculavam
a ideologia nacionalista do Estado Novo, é considerado emblemático da
identidade alimentar portuguesa. Papel decisivo, nesses primórdios da
afirmação literária da gastronomia nacional, tiveram duas figuras de proa
da política e cultura gastronómica portuguesa, António Maria de Oliveira
Bello e Albino Forjaz Sampaio 176.
Vogal da Comissão de Propaganda de Turismo no Estrangeiro e 1.º
presidente da Sociedade Portuguesa de Gastronomia (SPG), Oliveira Bello
escreve a segunda obra portuguesa a exibir no título a bandeira do nacionalismo
culinário: Culinária Portuguesa (publicada em 1936, no ano imediato ao seu
falecimento). Já Forjaz Sampaio foi jornalista, bibliógrafo e autor de diversas
obras, de que ao tema do nosso estudo interessa uma em particular: Volúpia,
a Nona Arte: a Gastronomia (1939). As obras atestam bem o perfil diverso dos
dois autores: prático, o primeiro (que edita um livro de receitas, finalizado
por duas secções especializadas, uma em queijos e outra em vinhos); teórico,
o segundo (cuja obra é antes um “tratado de gastronomia” 177). No entanto, em
comum tinham o desígnio de promover a cozinha portuguesa, entendida como
alavanca do turismo emergente e da dinamização económica e do progresso
num setor que ia crescendo um pouco por toda a Europa 178, interesse que
certamente explica que tenham estado ambos ligados à fundação, em 1933,
da já mencionada Sociedade Portuguesa de Gastronomia.
176
Sobre a biografia das duas figuras, vd. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, sub
verba “Forjaz de Sampaio (Albino)” e “Bello (António Maria de Oliveira)”.
177
Como vem apelidado no Diário de Lisboa (n.º 9439, p. 6), em notícia publicada por
ocasião da sua morte, a 11 de março de 1949.
178
Conforme levantamento realizado por Ana Maria Ramalho Proserpio, apresentado
em estudo elaborado para a avaliação da disciplina “Identidades e Patrimónios Alimentares”
do curso de doutoramento em Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidades da FLUC, a
referência de que o objetivo da associação residia em “elevar a culinária e o turismo da nossa
terra” constava da carta-circular enviada, a 20 de outubro de 1932 (Pasta 88 do Arquivo da
SPG), aos futuros sócios da SPG.

155

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Maria Helena da Cruz Coelho, Carmen Soares

No prefácio do livro de culinária nacional de Olleboma179, texto inicialmente
composto como conferência180, deparamos com a confirmação de se reconhecer
à sopa em geral o estatuto de preparado identitário da cozinha portuguesa:
Vejamos agora quais as características da cultura culinária portuguesa.
Para os portugueses a refeição sem um caldo ou sopa para começar não
é completa: faltar-lhe-ia de entrada qualquer coisa indispensável (Bello
1936: 8).

Poucos anos mais tarde, Forjaz Sampaio (1939: 14) desenvolve a proposta
contida nesta caracterização da identidade culinária nacional, elevando a sopa
de “entrada” (indispensável!) a “refeição” (completa):
Nisto de sopas, em Portugal há para todos os gostos e tudo pratos soberbos. Não há o consommé leve, aguado, límpido ou turvo, mas no fundo
água tépida. Não há. Há a sopa forte, nutritiva, substancial. Em alguns
povos, a sopa é a preparação para o jantar. Em Portugal, a sopa é já
jantar. Entre as melhores pode contar-se a canja de galinha com arroz e
miúdos da ave, com uma fêvera de presunto e um ovo desfeito, querendo. Também é óptima a sopa de grelos, a de coentros e é de uso a sopa
de castanha pilada.

Que a valência dietética do preparado primordial que é a sopa, na típica
alimentação portuguesa, constitui argumento para o seu elogio depreende-se do uso dos adjetivos que a qualificam de “forte, nutritiva, substancial”.
Recorde-se que este discurso de que a alimentação tradicional do país é
garante de saúde soava particularmente bem aos ouvidos de uma população
que vivia as restrições económicas e de abastecimentos decorrentes de uma
Guerra Mundial em que não combatia, mas que lhe empobrecia os mercados.
Portanto, o encómio de uma alimentação nacional nutritiva revela, sob um
prisma de leitura política, o alinhamento do discurso teórico culinário com
as diretrizes propagandísticas do Estado Novo de vigor inquebrantável do
Homem Português, sadio devido às suas tradições rurais.
É verdade que o primeiro (logo, o mais significativo) exemplo que dá desse
cardápio nacional de sopas, a canja de galinha, coincide com a que abre a lista
de quatro sopas portuguesas “fundamentais e mais características” de Bello
(1936: 8). Já o destaque dado à sopa de castanha pilada decorrerá, a nosso ver,
da circunstância concreta para a qual foi redigido esse texto, originalmente
publicado em francês para integrar o folheto Le Portugal Gastronomique
179
Pseudónimo formado a partir das iniciais do autor, lidas ao contrário: OLLEB de Bello,
O de Oliveira, M de Maria e A de António.
180
Escrita para ser proferida pelo autor no I Congresso Nacional de Turismo, pelo que a
intitulara “A culinária portuguesa e o turismo”, o que não veio a suceder, devido à sua morte.
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(1937)181. O gastrónomo, sensível à previsível maior estranheza que este prato
causaria entre o público leitor do seu panegírico ao “receituário fundador”
da culinária portuguesa (os visitantes estrangeiros da exposição de Paris e
potenciais turistas de Portugal), parece sentir necessidade de justificar essa
inclusão de um prato, também para ele, enquanto português, mais pitoresco
(leia-se geograficamente mais circunscrito e menos divulgado, mesmo entre
os seus compatriotas), pelo que o introduz na sequência de sopas através da
expressão “é de uso”, sinónima de “é tradicional”.
Como vimos, em Portugal a tradição do consumo de castanha circunscrevia-se às regiões produtoras do fruto. Mesmo aí, o seu estatuto na
cozinha deve ser sempre equacionado como um recurso alternativo a outros
ingredientes ou alimentos mais nobres da alimentação humana, com destaque
para o pão. Quer isto dizer que uma sopa à base de castanha, em termos
de leitura sociológica da mesa, deve ser tida como uma evidência de uma
cozinha básica e “baixa” dos pobres, onde não havia disponibilidade para
integrar o alimento primordial da “cozinha civilizada” e que permanecia na
“alta cozinha” dos ricos: o pão. Por certo que, o que começara por ser uma
necessidade (a substituição do pão de cereais por castanhas na confeção da
sopa), em populações onde o fruto abundava, acabou por criar nesses consumidores uma memória gustativa responsável pelo papel determinante do
gosto na preservação e transmissão de pratos regionais. Queremos com isto
dizer que os autores de receituários ditos nacionais e regionais portugueses
por nós analisados, ao incluírem essa sopa nas suas obras, fazem-no não tanto
pela consciência desse papel de alimento de sobrevivência (que teve), mas
movidos, sobretudo, por leituras regionais e etnográficas. Ainda que sejam
muito escassos os indicadores objetivos dessas perspetivas de leitura, não
estão de todo ausentes das obras por nós analisadas. É o caso do Caldo de
castanhas piladas publicado por Maria de Lurdes Modesto (1981: 13), onde,
para além da leitura regional decorrente da sua inclusão no cardápio tradicional
de Entre-Douro-e-Minho, vem registado, em nota à receita, que se trata de
comida tradicional em duas épocas específicas do ano: dia de São Bartolomeu
e Quaresma. Provavelmente por o santo ter tido uma morte violenta (esfolado
vivo e decapitado) às mãos dos infiéis, criou-se a crença popular de que, no
dia da sua morte (24 de agosto), andando o demo à solta, as pessoas deviam
ficar recolhidas em casa, o que as impedia de ir às hortas colher alimentos.
Assim, valiam-se, ao que se depreende, de produtos de conserva, como é o
caso das castanhas secas. Já o seu consumo na Quaresma e em especial na
181
Folheto desdobrável ilustrado por Carlos Botelho (1899-1982) e editado pelo Secretariado da Propaganda de Portugal para a Exposition internationale des Arts et Techniques appliqués à la
vie moderne (Paris, 4-27 de novembro de 1937). O texto foi posteriormente publicado em tradução
portuguesa, que consultámos e para a qual remetemos (Sampaio 1939: 13-19).
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Quinta-Feira Santa, segundo a recolha de informações orais publicada por
Modesto, correspondia a uma forma de os cristãos se privarem de consumir
os bens das hortas, deixando-os assim intactos para que Cristo os pudesse
contemplar antes de ser crucificado.
Nos outros dois livros de culinária portuguesa estudados, a leitura prevalecente é a territorial, que, no caso da receita de Olleboma, vem exibida no
próprio título (Sopa de castanha pilada à minhota, p. 50), enquanto no receituário
de Maria Odette Cortes Valente é a inclusão em regiões que denuncia esse
sentido182. Mas se atentarmos na descrição técnica do prato publicado pelo
presidente da SPG, constatamos que o detalhe colocado na apresentação
das formas de secagem do fruto e da remoção da pele para ser cozinhado é
uma clara evidência de que, nesses anos 30, estas eram já práticas arredadas
do conhecimento e do quotidiano dos potenciais leitores da obra. À mesa
dessa população de classe média-alta, maioritariamente urbana, a castanha
aparecia como um fruto pitoresco, cujos métodos de preparação culinária se
afiguravam redutos técnicos etnográficos. Ciente dessa realidade, Oliveira
Bello começa por explicar que existem dois métodos de secagem da castanha,
dando indicações precisas sobre o processo de secagem ao fumeiro, à partida
o menos conhecido183. Ensina a remover a pele interior, depois de as castanhas
estarem já secas, recorrendo à esfrega com sal, bem como a demolhá-las e
limpá-las de gérmenes e de partes escurecidas.
Mantendo-nos na rubrica dos salgados, continuamos a encontrar no receituário de Olleboma o recheio de aves (perus, frangos, perdizes e patos) com a
presença de castanhas (Castanhas para recheio de aves, p. 247), técnica culinária
que conseguimos fazer recuar na literatura culinária portuguesa ao séc. XVIII
(à obra de Lucas Rigaud). O interessante é observar que, publicando Bello
um livro que, pelo título (Culinária portuguesa), pretende fixar o receituário
da arte de cozinhar nacional, esta seja concebida não como domínio de uma
culinária exclusivamente tradicional, de origem (real ou inventada) sobretudo
rural (como virá a suceder com as recolhas de Modesto e Cortes Valente),
mas como lugar de encontro e fusão (que efetivamente era e continua a ser)
de várias influências. Ressalvamos esta aceção dialogante e interativa da arte
culinária nacional – aberta às categorizações contrastivas, mas coexistentes,
de “alta cozinha”/“baixa cozinha”, “cozinha nacional”/“cozinha estrangeira”

182
Entre Douro e Minho: Sopa de castanhas piladas (p. 420); Trás-os-Montes: Caldo de castanhas (p. 712), Sopa transmontana (p. 717); Mesão Frio (em Trás-os-Montes): Sopa de castanha
pica (p. 715); Lousã (nas Beiras): Sopa de castanhas (p. 309); Tavira (no Algarve): Sopa de feijão
com castanha (p. 224).
183
“As castanhas piladas são castanhas secas ao sol ou num caniço que se põe nas lareiras
de um a um metro e meio pouco mais ou menos dos fogareiros ou fogões. Têm melhor sabor
quando secas ao sol”.
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[...] o desempenho da economia brasileira a partir da metade do século
XIX é cadenciado por importantes mudanças: a abolição do tráfico de
escravos, a criação de um novo regime de terras, o apoio e a vinda de
imigrantes, a introdução do trabalho assalariado e a expansão do comércio exterior que permite uma nova dinâmica do comércio interno.

Neste período há a criação de um projeto que visava o futuro da província, sendo sua emergência respaldada pelos diversos problemas da economia
que começaram a surgir nesta época. Dentre estes estava a emancipação dos
escravos, conforme já citado anteriormente, que elevou o trabalho ao status de
atributo básico da dignidade, do esforço reconhecido e de produtor de riquezas,
momento em que o Governo Imperial passa então a apoiar e subsidiar a vinda
de imigrantes, dando preferência aos “laboriosos e morigerados”, reafirmando
a ideia de que o binômio colonização dos imigrantes e emancipação dos
escravos constitui fatores importantes para o desenvolvimento do Paraná.
Desejavam, sobretudo, os imigrantes europeus para que trouxessem hábitos
civilizados e uma nova ética de trabalho para o país 13.
Segundo Nadalin14:
[...] o imigrante europeu era encarado sob uma concepção romântica, e
acreditava-se que ele seria capaz de recriar uma “civilização camponesa
à maneira da Europa”, em oposição à “sociedade maculada pelos vícios
de origem brasileiros [sic].

Por esse motivo, alguns imigrantes de nacionalidades específicas, vistas
como sinônimo de trabalho e organização, eram mais desejados do que outros.
Em geral, esses grupos tiveram sua imigração dirigida para terras previamente
definidas e receberam algumas facilidades para efetuar o pagamento das
mesmas. Além disso, muitos imigrantes dessas nacionalidades vieram para
o Paraná reimigrando de outros estados, principalmente Santa Catarina 15.
Ou seja, foi através do incentivo à imigração que se constituiu a formação
do nosso estado, fazendo com que qualquer busca no passado destas terras
passe obrigatoriamente por um estudo etnográfico.
No entanto, no que tange a presença e vinda dos portugueses para os
estados brasileiros, principalmente neste período, há dificuldades quanto
a expressão dos números, explicada por Fiamoncini16 e da mesma forma

13
14
15
16

Santos 2007.
Nadalini 2001 apud Fiamoncini 2008: 23.
Fiamoncini 2008: 23.
Fiamoncini 2008: 17.
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por Passos17 como sendo em razão da demora da historiografia perceber os
imigrantes portugueses como imigrantes, e não mais como colonizadores.
A análise das tabelas expostas nos estudos de Santos18, oriundas dos
Relatórios do presidente Lamenha Lins, no ano de 1875, ano em que é posto
em prática o plano de incentivo à colonização, ajudam a confirmar esta ideia,
uma vez que os imigrantes portugueses são citados em apenas uma delas. O
número de portugueses, perdia significativamente para o número de italianos
à época, que aí representavam o maior número dos atraídos pela nova política
da província, em busca de trabalho.
Alguns grupos, como no caso dos germânicos e italianos, receberam
subsídios do governo para sua instalação, neste período marcado por uma
maior demanda de mão-de-obra, o que, no entanto, não se aplicou à política
imigratória portuguesa. Apesar disso, o Brasil, ainda constituía um destino
desejado pelos portugueses, não somente pelos salários mais altos com relação
aos praticados em Portugal, mas por permanecer no seu imaginário como
uma terra de abundância e oportunidades 19.
Para Passos20, “o fato de dominarem a língua do país de acolhimento
lhes conferia certa autonomia e vantagem em relação aos demais imigrantes”,
o que coincide com a ideia explicitada por Pereira 21 de que fatores como a
língua e cultura alimentar similares eram atrativos por passar a imagem de
que sua integração na sociedade de acolhimento seria facilitada.
Além disso, cidades brasileiras passavam por um momento de ascensão
econômica, que também pode ter servido de motivação à vinda destes imigrantes, conforme expõe Boschilia 22:
[...] o crescente processo de urbanização das cidades brasileiras, associado ao crescimento econômico e ao avanço dos meios de comunicação,
motivava o deslocamento desse numeroso e diversificado contingente
populacional.

Boschilia23, em seu artigo: “À procura de um novo destino: Portugueses no
Paraná da segunda metade do século XIX”, percebendo a dificuldade em encontrar
dados a respeito da imigração portuguesa para o estado, faz uma rica pesquisa
pautada em dados que conseguem dar nome, idade, naturalidade e, finalmente,
identidade a estes imigrantes que chegavam no Paraná em busca de melhores
17
18
19
20
21
22
23

Passos 2009: 10.
Santos 2007: 69-78.
Fiamoncini 2011: 57.
Passos 2009: 10.
Pereira 2002 apud Fiamoncini 2011: 58.
Boschilia 2012: 89.
Boschilia 2012.
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condições de vida, aproveitando-se de um momento de expansão do estado
enquanto crises abalavam a economia do seu país. A autora dá destaque para
a construção da ferrovia no Paraná, num período imediatamente posterior a
emancipação do estado, que começava a tomar aspectos urbanos. A indústria
ervateira dominava principalmente a região de Curitiba, fazendo com que
esta fosse a região que primeiro iria urbanizar-se, onde surgiram os primeiros
comércios, tornando-se o melhor local para estes imigrantes se estabelecerem.
É importante destacar que grande parte dos portugueses que aqui foram
chegando, são categorizados como “reimigrantes”, uma vez que muitos partiam
de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde já desenvolviam alguma
atividade ligada ao comércio. O rápido crescimento do estado, que demandava a
necessidade de artigos de consumo como vestuário, alimentação e medicamentos,
motivou a vinda destes portugueses, fazendo com que inclusive, muitos aqui
estabelecessem comércio, e até sentissem necessidade de chamar os parentes
de Portugal para ajudar nas vendas e nos negócios, aumentando ainda mais o
interesse nas relações e a atração dos portugueses para o Brasil 24.
Esse fluxo migratório proveniente de outros estados, assim como de
outras cidades do Paraná, contribuiu de certa forma para o processo de
metropolização de Curitiba, que ocorreu de maneira acelerada em um curto
espaço de tempo. Em meados de 1940, é instituído um plano com o intuito
de traçar diretrizes para a urbanização da cidade, intitulado como Plano
Agache, em referência ao urbanista Alfredo Agache, criador do plano diretor
oriundo da construção de Goiânia. Na década de 1950, já era perceptível
a grande transformação que ocorrera, fazendo com que Curitiba alterasse
o status de uma cidade modesta para uma verdadeira capital. Este período
também é marcado por fatores como: o aumento populacional, impulso na
geração de energia, transformações e modernizações trazidas pelos novos
planos urbanos25. Diz-se do exposto, que o planejamento de Curitiba, entre
os anos de 1950 e 1960, acabou por induzir aumento populacional, industrial
e comercial, acompanhando os grandes centros urbanos do país 26.
Trabalhar com a imigração portuguesa para Brasil nas décadas de 1950 e
1960, aos olhos de Paulo27, é “trabalhar num grande palheiro de agulhas perdidas”, uma vez que as instituições, principalmente associativas, de onde poderiam
surtir dados relevantes, acabam mantendo uma preocupação primordial com o
presente e com os sócios, reduzindo as informações à fichas pessoais com dados
de maior importância, como o endereço para envio de cotas a serem pagas. Ao
elaborar sua pesquisa visando traçar a trajetória da adesão do emigrante ao sa24
25
26
27

Boschilia 2012: 95.
Ribeiro 2013: 49.
Reichembach 2007: 18.
Paulo 1997: 7.
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lazarismo, através da colônia portuguesa radicada no Rio de Janeiro, encontrou
dificuldades também devido a Inundação no depósito da Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro em 1995, que levou a destruição de arquivos referentes a “Voz
de Portugal” principalmente dos períodos de 1945 a 1960.
Tendo em vista que este é o período que aqui pretende-se tratar, e que grande
parte dos imigrantes presentes em Curitiba coevos desta imigração mantém
a condição de reimigrantes, especialmente advindos do Rio de Janeiro e São
Paulo, acabou-se também encontrando dificuldades na busca de informações
nas fontes consultadas. Especialmente para o Paraná e Curitiba, os períodos
dos quais se tem maiores informações e conteúdo são o final do século XIX e
início do século XX, decorrente da formação do estado e povoamento da cidade.
Conforme já citado anteriormente, o Paraná começa a desenvolver sua
política imigratória a partir da emancipação da província de São Paulo, em
1853. Com a abolição da escravatura em 1888, a necessidade urgente por
substituição de mão de obra faz com que subsídios sejam ofertados para alguns
grupos étnicos, cujas características correspondiam ao idealizado pelo governo
imperial, a fim de inseri-los na produção agrícola do estado. No entanto, esta
prática de subsídio nunca fora dada ao português, que ainda assim demonstrava
preferência pelo Brasil, não somente pelos salários mais altos que os praticados
em Portugal, mas também pela familiaridade com a língua 28.
Com os demais grupos étnicos se estabelecendo na produção agrícola, o
português encontrou alento na exploração do comércio, alicerçada, segundo
Lobo29 por alguma experiência prévia em relação ao trabalho de manufatura,
que garantiu algumas vantagens sobre os brasileiros recém-libertos ou mestiços
urbanos, no que se refere ao nascente mercado de trabalho capitalista brasileiro.
Fiamoncini30 ao tratar da inserção do português no comércio em Curitiba,
completa:
[...] enquanto os demais grupos imigrantes tinham como principal ocupação produzir gêneros agrícolas de subsistência, os portugueses ocupavam-se em fornecer para eles os produtos industrializados que necessitavam.
Já familiarizados com o comércio em outros locais do Brasil, encontravam
aqui menor concorrência do que em São Paulo e Rio de Janeiro.

Através da análise dos censos de 1872, 1900 e 1920, pode-se inferir que
os portugueses que imigraram principalmente para Curitiba e Paranaguá,
eram, em sua maioria, oriundos do norte de Portugal, sendo o número de

28
29
30

Fiamoncini 2008: 20.
Apud Fiamoncini 2008: 21.
Fiamoncini 2008: 24.
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homens superior ao de mulheres, e tendo estas características observadas
como comuns aos portugueses dos demais estados brasileiros 31.

2. A imigração no século XX: motivações e interesses
No tocante ao século XX, em Portugal, alguns acontecimentos guardam
certa relevância: a queda da monarquia e a implantação da República (5 de
outubro de 1910), uma rebelião militar (1926) levando a uma ditadura (19261974), o restabelecimento da democracia parlamentar seguido da revolução
de 25 de Abril de 1974. A instabilidade política que caracterizou Portugal
nas primeiras décadas do século XX trouxe dificuldades econômicas para o
país. Em um cenário de insatisfação política, social e econômica, a imigração
é intensificada, principalmente na década de 1960 32.
Para melhor compreender e alicerçar as razões que podem ter motivado
portugueses a saírem do seu país, buscou-se entender o encadeamento de
Portugal no período imediatamente anterior a sua chegada no Brasil: as
décadas antecedentes às de 1950 e 1960, correspondentes ao período da
infância dos entrevistados e grupo de foco.
Segundo Scott33, mais de meio milhão de portugueses emigraram entre os
anos de 1886 e 1960. Número irrisório se comparado ao outro meio milhão
que emigrou no curto período correspondente a 1960 e 1970, sendo estes
valores pertinentes somente à emigração legal, estimando-se que mais trezentos
mil portugueses teriam deixado Portugal clandestinamente nestas duas décadas
referidas, acarretando à Portugal, a perda de 20% de sua população.
Revela-se, portanto, de extrema importância para o que se quer tratar, o
período que compreende a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), bem como o
pós-guerra, visto que este momento vivido pela nação global, afetou até mesmo
os países que não participaram ativamente do conflito, a exemplo de Portugal.
Scott34 relata que com a eclosão da Segunda Guerra Mundial houve uma queda
no movimento emigratório português, mas que no pós-guerra voltou a aumentar
paulatinamente, atingindo seu ápice em 1966. Encontra-se uma explicação para
esta queda, nos textos de Pasckes35, que indica através de dados estatísticos sobre
a mão-de-obra portuguesa no Brasil, que no período que vai de 1934 a 1960 o
valor correspondente era de 18,30%, enquanto que para os 49 anos precedentes
(1884-1933), este valor era de 68,39%. Pasckes atenta, ainda, para o fato desta

31
32
33
34
35

Fiamoncini 2008: 24.
Morais et al. 2012: 8-18.
Scott 2010: 148.

Scott 2010: 148.

Pasckes 1991: 81-93.
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diminuição ocorrer conseguinte ao início do período de Salazar – nomeado Ministro
das Finanças de Portugal em 1928, passando a chefe supremo do Governo até
1968 –, apontando como causa a política de emprego que se estabeleceu através
dos Planos de Fomento instituídos em sua economia corporativista.
O artigo de Isabel Drumond Braga 36, mostrou-se importante fonte de
informações acerca deste período, principalmente pelo que trata sobre alimentação, ou neste caso, sobre a carente alimentação em Portugal, uma vez
que retrata a escassez de alguns alimentos no país. Segundo Braga 37:
em plena II Guerra Mundial, o racionamento e a falta generalizada de
alguns produtos alimentares era bastante evidente mesmo para Estados
como Portugal, que não se envolveram diretamente [sic] no conflito. O
país não era auto-suficiente em termos alimentares, dependia do abastecimento exterior de muito géneros, provenientes de países beligerantes
e ocupados, conhecia uma permanente irregularidade de fornecimentos,
agravada pelos problemas que a guerra provocava ao nível da produção
e do transporte e a inflação aumentava.

Para a autora, o conflito bélico apenas tornou mais evidente as vulnerabilidades estruturais da economia portuguesa, que apesar de resultados promissores
dados pela “Campanha do Trigo” na década de 30, quando houve um aumento
da produção agrícola, o setor mostrou-se ineficiente frente ao novo cenário
político, e veio a definhar concomitante ao início da II Guerra Mundial.
Braga38 ainda destaca que jornais e revistas da época testemunharam o momento triste no qual a economia portuguesa se encontrava, bem como anedotas
que, no entanto, não desdramatizavam a situação, como no caso do que fora
publicado em O Século Ilustrado, a 4 de julho de 1942: “– Vês aquele tipo? É um
felizardo. / – Felizardo, porquê? / – Porque tem uma nódoa de azeite no casacão”.
A tendência neste momento de tensão, é que alguns fatores demonstrem
“efeito dominó”, fazendo com que a falta de um elemento, leve a carência de
outro. Ainda do texto de Braga 39 extraímos o excerto:
o combustível era pouco e as embarcações pesqueiras ficavam em terra
alguns dias levando à falta de peixe e ao aumento do seu preço, ao mesmo tempo que escasseavam igualmente com frequência açúcar, arroz,
bacalhau e manteiga.

36
37
38
39

Braga 2015.
Braga 2015: 5.
Braga 2015: 5.
Braga 2015: 6.
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O contexto sombrio e taciturno imposto pela longa ditadura salazarista
instalada na década de 1920 também pode ser visto como um dos grandes
propulsores à emigração de portugueses para o Brasil na metade do século
XX. Segundo Scott40, Portugal padecia de um atraso econômico crônico em
relação à Europa além-Pirineus, e os portugueses encontraram na emigração
para o Brasil uma alternativa para as agruras da sociedade portuguesa da época.
Apesar de algumas ações iniciais de Salazar terem sido bem vistas pela
nação portuguesa, e de seu governo ter se favorecido disso, boa parte da população manteve-se em situações precárias próximas da miséria na maior parte
do país, sem acesso a luz e água encanada 41. Salazar, após ter sido nomeado
presidente do Ministério das Finanças, instituiu o Estado Novo e com isso
grande parte da população portuguesa sofreu com restrições na economia e
falta de oportunidade de emprego 42.
Salazar impôs ditames que, na visão de muitos, funcionavam como
facilitadores na organização social, mas que para outros, não passavam de
regras impositivas e reguladoras. Essas imposições causavam medo, muitas
vezes confundindo os sentimentos de alguns portugueses, fazendo aumentar o anseio pela emigração. Entre os anos de 1940 e 1960, os portugueses
passaram por um período sôfrego e de insegurança, fazendo com que muitos
deles concretizassem esse anseio em busca de novas oportunidades.
Salazar tinha tendências fascistas e comandava o governo segundo
critérios pré-estabelecidos. Para os portugueses que permaneceram no país
foram anos muito difíceis. Diante dessa situação, a população das grandes
cidades começou a criar resistência ao seu governo, instalando-se o caos nas
ruas. Já nas pequenas cidades o reflexo foi sentido pela escassez e pelo alto
valor dos suprimentos que chegavam à estas regiões 43.
Basicamente, nestas cidades os camponeses tiravam seu sustento do que
plantavam, e mesmo com as tais “políticas de emprego”, o acesso a ele para
quem estava nas menores cidades, era dificultado. No relato do Sr. J.G., 73
anos, proveniente do município de Proença-a-Nova, que diz que à época,
“era tudo muito caro, difícil e o ganho era muito pouco”, trabalhavam duro
na roça, sem registro, sem direito a nada.

Scott 2010: 30.
Ribeiro 2015: 260.
42
Nogueira 2001.
43
Os anos da Ditadura Salazarista 1993 (EBM). Direção de António Rocha, Clarisse
Mendes, Laura C. Moreira, Manuel Pires, Manuela Brazão, Maria José Garção, Natália Belchior, Odete Martin. Produção de António Rocha, Laura C. Moreira, Manuel Pires. Realização
de Francisco Alves, Ensino Básico Mediatizado, EBM, 1993. Música: “una Casa Portuguesa”,
por Amalia Rodrigues. [s.i.]: Cinematografia Portuguesa, 1993, (15 min.), son, color., Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ndfWzNEKV7E>. Acesso em: 01 jun. 2015.
40
41
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Segundo o Sr. M.A.T.S.44, 74 anos, português que emigrou em 1960,
proveniente do vilarejo de Gião, da região de Candemil, Amarante, a época
de Salazar era paradoxal e em virtude de consequências econômicas, acabou
por estimular muitos portugueses a emigrarem para diferentes localidades.
Sobre Salazar, relata:
“ele [Salazar] tirou Portugal das dívidas e seus cofres ficaram abarrotados de dinheiro [...] mas por outro lado, não investiu em nada, em
nenhuma indústria, em nada e só não passávamos fome porque plantávamos algumas coisas [...] deixou o país paralizado, e não havia emprego
para ninguém. As pessoas viviam da agricultura e comiam o que dava
em suas terras e só isso. [...] A solução era sair de lá e emigrar para
outros locais. [...] Nessa época eu era criança e lembro que nem meu pai
falava de Salazar em casa porque tínhamos medo, porque ele mandava
prender todo mundo. [...] A luz [elétrica, neste caso] a gente não tinha
na aldeia, mas a gente sabia que nas cidades maiores já tinha sim”.

O Sr. M.A.T.S. relata uma época em que recursos eram muito escassos, da
mesma forma que o Sr. J.M.P., 86 anos, proveniente da região de Miranda do
Douro. A maioria dos pequenos vilarejos rurais eram desprovidos de água encanada
e luz elétrica, e por consequência de todas as facilidades geradas e possibilitadas
por tais recursos. A vida era feita de práticas simples. A sobrevivência se dava
através da manufatura e de ações locais, de pequenas e singelas permutas.
“Na época do verão, nós lá tínhamos um pimentão, uma alface, uma
vagem, uma cebola... mas, isso aí era só na época do verão. Depois a
gente guardava no inverno para não congelar. [...] Na geada, guardava
embaixo da cama... conversava um pouquinho mais, pra ir comendo no
inverno. Essa era nossa vida”. ( J.M.P.)
“[...] lá nós éramos em sete irmãos. Meus pais trabalhavam muito, a gente
comia, mas não tinha dinheiro para comprar nada. O governo não nos
dava nada, não tinha trabalho para quase ninguém, não tínhamos nada.
O povo vivia na miséria. [...] Só ganhávamos dinheiro criando bezerros
[vitela] e galinhas e vendendo na feira. Assim a gente conseguia comprar
sal, peixes, remédios, ferramentas e roupas. Pra tomar água a gente tinha

44
Por questões éticas, estes indivíduos não serão aqui identificados, sendo indicados, quando
referenciados, por siglas, a fim de diferenciar os seus depoimentos. Com o intuito de melhor compreensão do texto, convencionou-se aqui, expor os trechos dos depoimentos escolhidos na forma de
recuo, com fonte menor à do texto, entre “aspas duplas”, sendo os comentários dos autores nas citações, explícitos [entre colchetes]. [reticências entre colchetes] indicam supressões e, apenas reticências
[...] indicam uma pausa no ritmo da fala dos depoentes. A referência do depoimento se dará de duas
formas: a) No corpo do texto, sendo neste caso, a citação antecedida de dois pontos; b) Ao final da
citação (entre parênteses). A primeira aparição de cada entrevistado no texto, sempre se dará com a
inserção da sua idade, região de procedência e, para os casos de segunda geração, esta será assinalada.
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que ir pegar na fonte. Pra acender o fogo, a gente tinha que ir tirar a lenha
nas terras. [...] Era mesmo uma vida muito difícil”. (M.A.T.S.)

O Sr. A.M.L., 78 anos, há 57 anos no Brasil, proveniente de Castelo
Branco, região da Beira Baixa, relatou como era a sua vida na região, nas
décadas de 1940 e 1950:
“Vivíamos isolados, sem rádio, sem televisão, sem luz elétrica, sem água
encanada. Não sabíamos de nada. [...] Morávamos lá, criávamos nossos
animais e comíamos o que plantávamos, não tínhamos nada, a miséria
era grande, mas não sabíamos o que existia fora daquele lugar... eu nem
imaginava o que existia fora de lá, mesmo com os meus 20 anos de idade”.

O Sr. A.J.F., 85 anos, também proveniente de Castelo Branco, tendo
morado em Lisboa, relatou que mesmo com a ditadura e com a pouca fartura
na época, tinha um pouco mais de alimentos disponíveis que os demais entrevistados a partir do momento que foi morar em Lisboa. Mas, no período
em que morava na fazenda (no interior) a escassez estava presente:
“Comíamos feijão frade. Lá em Beira Baixa tem muito feijão fradinho.
Era feijão de manhã, feijão no almoço e feijão na janta. Sardinha frita,
sardinha assada e carne de porco. Meu pai matava dois porcos por ano e
como a gente morava em fazenda, alimentávamos com resto de batatas
e de abóboras, couves”.

Interessante foi que, durante a fala do Sr. A.J.F. houve a interferência
de um comentário feito pelo Sr. J.M.P.: “Quem matava dois porcos, naquela
época, já estava muito bem de vida. Nós não tínhamos isso na nossa terra”.
Da mesma forma, em entrevista com o Sr. A.L.S, este com 68 anos e há
55 anos no Brasil, se desvela esse universo que associava o trabalho, o medo
e a busca pela fartura na época de Salazar:
“Ele [Salazar] não impedia a emigração porque era notório que não
havia recursos para todo mundo sobreviver. Na época em que eu estava
lá, meus pais trabalhavam de sol a sol, puxando enxada dia a dia, e o que
produziam era apenas para o consumo”.

O comentário do Sr. A.L.S. corrobora com citações de Fiamoncini 45 que
relata que nesta época os portugueses não tinham apoio à emigração, uma
vez que o governo salazarista via a saída dos seus como uma perda de mão de
obra para a lavoura e para a indústria. Mas, ao mesmo tempo, não se proibia
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tal prática, já que muitos dos portugueses que moravam no Brasil mandavam
valioso capital para suas famílias, o que ajudava a frágil economia portuguesa.
Através dos relatos obtidos e das fontes bibliográficas acessadas, evidencia-se que as condições econômicas de cada um desses portugueses, muitas vezes
determinadas pelo local de nascimento, podiam condicionar a uma alimentação
menos diversificada, como no caso principalmente dos que moravam no interior.
Há exemplos referentes ao escasso consumo de carne, item normalmente caro para
se ter, além de estar atrelado à necessidade de conservação. O Sr. J.G. comenta que:
“lá não se comia carne de boi como aqui. Eu fui comer a primeira vez
aos 18 anos. [...] Comia outras carnes porque o boi era para trabalhar”.
“[...] na minha terra eu comia um pedaço de galinha quando era Natal.
[...] naquele tempo lá era duro, era sofrido. A gente comia umas batatas,
mas carne que era bom.... ninguém via. Meus pais tinham uma lavoura,
trabalhávamos o trigo, centeio e batatas... e se vivia com aquilo. Matávamos, às vezes, um porquinho no inverno, no Natal e aí conservava aquelas
carnes. Hoje é diferente... a vida lá é boa. Mas, naquele tempo...” ( J.M.P.)

Enquanto que aqueles que nasciam próximos ou nas grandes cidades,
tinham maior probabilidade de ter os pais exercendo trabalhos que não o
da lavoura, com funções assalariadas, tornando mais possível o acesso a uma
maior diversidade de alimentos. O Sr. M.A.S.C., 70 anos, proveniente da
Região de Condeixa-a-nova, situada muito próxima à Coimbra, faz esta
distinção entre o interior e a cidade grande, em seu relato:
“Eu, quando saí aos três anos de Coimbra, fui para Caldas da Rainha,
que fica a 80 km de Lisboa, lá a vida era um pouquinho mais fácil...
não era tão difícil como no interior, e quanto a comida talvez eu tinha
um pouco mais de vantagem, porque meu primeiro emprego, foi como
magarefe [açougueiro] [...] ajudava a preparar a linguiça, toucinho,
então tinha um pouco mais de vantagem”.
“[...] meu pai era funcionário do governo, por isso viajávamos muito.
[...] minha mãe diz que desde pequenininha que eu não comia ervilhas, eu jogava fora [...] minha mãe fazia frango de fricassê, frango
com ervilhas, língua com ervilhas, essas coisas”. (F.M., 54 anos, Vila
do Conde, litoral, pertencente ao Distrito do Porto)
“[...] minha mãe, ao domingo, se estivéssemos em Nelas [Algirás,
Beira Alta] fazia muito o cabrito, aquele arroz de frango ao molho pardo, peixe, carne, bacalhau, lulas... a alimentação era bastante
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aos escravos que lá chegaram 3. Acrescente-se ainda a pesquisa desenvolvida
por Deagan4 na colônia de Puerto Real, no Haiti, durante a qual escavações
arqueológicas encontraram vasilhames cerâmicos com a mesma morfologia,
também interpretados como de influência tipicamente africana.
A presença desse tipo de forma no sítio sugere, então, sua inserção em uma
prática ligada ao uso de um tipo específico de panela que é multigeracional
e que se associa, como sugerem diferentes linhas de evidências, às mulheres
cativas provenientes da África Central, onde essa forma era frequente 5, tal
como foi mostrado no caso do século XVIII (Figura 5).

Figura 5: Panelas de barro globulares
Nota: Embaixo, à direita, panelas com decoração escovada e asa digitungulada.
Fotos: Andrea Jundi, 2015

É sabido que na primeira metade do século XIX as cozinhas urbanas do
Brasil eram ocupadas pelas mulheres escravizadas, responsáveis por grande
parte do trabalho doméstico, incluindo o preparo de alimentos. Nesse sentido,
a presença desse tipo de forma parece um indicativo, ainda que discreto, da
3
4
5

Barros, Cardoso 2008.
Deagan 1996.
Souza 2015.
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presença de cativas oriundas da África Central nessas unidades domésticas e,
mais especificamente, na formulação cotidiana de práticas alimentares com
uma base cultural proveniente do continente africano 6.
Entre as panelas, foram identificados fragmentos de pequenas bases planas,
recorrentes em diferentes contextos brasileiros, tanto urbanos quanto rurais
(Souza 2015). Ainda que algumas variáveis sugiram uma influência cultural
africana nas atividades ligadas ao preparo de alimentos, como consta acima,
a presença desse tipo de base faz lembrar que o aparato material ligado a
sistema de alimentos nesse e em outros sítios do Rio de Janeiro esteve sujeito
a diferentes influências culturais. Essa ponderação é possível de ser feita na
medida em que o uso de bases planas não é comum nas diferentes tradições
cerâmicas ligadas ao contexto do tráfico atlântico de escravos, tendo resultado,
portanto, de uma demanda dos segmentos livres eurodescendentes, tal como
também foi observado para o século XVIII.
A análise da amostra sugere também que os recipientes empregados no
preparo de alimentos tinham capacidade baixa, com diâmetro variando entre
10 e 28 cm. Esse perfil é concordante com o que tem sido recuperado, de
modo mais geral, em sítios em contextos urbanos, geralmente associados a
grupos domésticos pequenos, com poucos indivíduos escravizados.
Foram identificados quatro vasilhames de borda larga, possivelmente
para estocagem de sólidos, especialmente cereais, correspondendo a 12,6%
das peças, além de fragmentos de recipientes de borda direta, outros de
borda constrita, de moringas fragmentadas e um de outra peça com gargalo
largo, relacionados ao armazenamento e transporte de líquidos, totalizando
18,8 % da amostra (Gráfico 3).

6

Deagan 1996; Barros, Cardoso 2008.
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Gráfico 3: Percentuais dos recipientes destinados ao processamento e estocagem de alimentos

No que diz respeito à decoração, os recipientes usados no preparo de
alimentos apresentam evidências de decoração plástica, especialmente nas
panelas, destacando-se o escovado e incisões no corpo das peças, além do
digitungulado em algumas asas, técnicas também muito frequentes no período.

3. As louças para serviço e consumo dos alimentos
Quanto às louças destinadas ao serviço e consumo de alimentos 7, foram
analisados 347 fragmentos de faiança fina inglesa branca, sem decoração,
dentre os quais foi identificado um número mínimo de 260 peças. As formas
preferencialmente escolhidas para o serviço e consumo dos alimentos durante
as refeições foram as fundas, representadas por malgas (49; 18,5%), pratos
fundos (23; 8,9%) e sopeiras e tigelas (43; 16,5%). Em menor quantidade
estão as formas rasas, totalizando 13,5% da amostra, além de duas travessas
(Gráfico 4).

7

Miller 1980, 1991; Williams 1981; Wetherbee 1985; Coysh, Henrywood 1995.
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Gráfico 4: Percentuais das formas em faiança branca destinadas ao serviço e consumo de
alimentos

Quanto aos itens relacionados ao armazenamento, consumo e serviço
de bebidas quentes, destacamos três bules, três xícaras de chá, três canecas,
representando cada um 1,2% das peças identificadas, além de quatro fragmentos de píres e 25 de pratos de chá (9,7%).
No que diz respeito aos pratos para as refeições diárias, foi observada
uma quantidade ligeiramente maior de peças rasas (12%) que fundas (8,9%).
No entanto, um número expressivo de pequenos fragmentos de bordas de
pratos não foi identificado, não sendo possível saber se são fundos ou rasos
(28,5% da amostra). Caso fosse viável fazer essa distinção, esses percentuais
poderiam ser alterados. Trata-se de pequenos fragmentos de bordas que não
permitem uma identificação mais precisa.
A faiança fina inglesa decorada caracterizou-se por um grupo de louças
com superfície modificada por diferentes técnicas decorativas: a) pintada à
mão com motivos florais policrômicos e em flow blue, e incisões com pintura
azul ou verde compondo os padrões blue ou green edge; b) transfer printing
com motivos chinoiserie, paisagens e florais, predominantemente na cor azul,
além de cinza escuro, verde e vinhoso; c) relevos em engine turned. Integram
ainda a amostra os padrões dipped, banded e spongeware (Figura 6).
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Figura 6: Diferentes técnicas decorativas da faiança fina inglesa
Nota: Acima, decoração pintada; abaixo, nos extremos, transfer printing; e no centro, padrões
engine turned, dipped, banded e spongeware.
Fotos: Andrea Jundi, 2015

Foram analisadas 526 peças de faiança decorada e identificado um número
mínimo de 304 peças, com predomínio da decoração em transfer printing,
correspondendo a 213 peças (70%), seguido do padrão blue e green edge com
36 peças (11,8%) e outros (Pintado à mão, engine turned, banded e spongeware).
Quanto às formas, que remetem diretamente aos hábitos alimentares
dessas unidades domésticas do século XIX, observamos que foi mantida a
preferência pelas formas fundas, como ocorreu na amostra de louças brancas
não decoradas, anteriormente descrita. Entre elas, malgas (82; 27%), pratos
fundos (28; 9,2%), sopeiras e tigelas (16; 5,4%). As formas rasas ocorreram
em menor quantidade: pratos rasos (20; 6,5%) e travessas (13; 3,2%). As
malgas foram as mais recorrentes, especialmente as com decoração em transfer
printing (40 peças) (Gráfico 5).
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Gráfico 5: Percentuais das formas em faiança decorada destinadas ao serviço e consumo
de alimentos

Novamente a amostra de pratos em faiança decorada apresentou um
grande número de peças indeterminadas, fundas ou rasas, correspondendo
a 107 peças, 35,2%. Neste sentido, se possível fosse identificá-las, talvez a
discreta preferência pelos pratos fundos (28; 9,2%) poderia ser ampliada em
relação aos rasos (20; 6,5%), coadunando-se com o perfil geral da amostra
cuja maior recorrência é de peças fundas.
Destacamos ainda a ocorrência de exemplares em faiança decorada
relacionados ao consumo de bebidas quentes, tais como fragmentos de bule
(1; 0,3%) e de xícaras de chá (7; 2,4%) em transfer printing, na cor azul, bem
como de pratos de chá (28; 9,2%).

4. Considerações finais
A análise dos diversos componentes do sistema alimentar desse conjunto
de casas da primeira metade do século XIX, representativo da vida cotidiana de
pessoas comuns, deixa à mostra algumas contradições. Em razão da abertura
dos portos, em 1808, e o rompimento do pacto colonial, constata-se, por um
lado, uma transformação radical no aparato de serviço de mesa. As faianças
portuguesas dos séculos anteriores, que reinavam soberanas nas refeições,
foram destronadas pelas faianças finas inglesas, agora onipresentes. A tal
ponto que as faianças de Portugal simplesmente desaparecem dos registros
arqueológicos oitocentistas.
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Isto implicou considerável alteração nas formas utilizadas pela população,
com uma penetração maciça de pratos rasos ingleses, em contraste com os
antigos pratos fundos portugueses. Tendo em vista que as formas guardam
forte relação com sua função – no caso, o prato e o que ele está destinado
a conter – seria de se esperar da mesma forma uma transformação nos padrões culinários, tendo em vista o caráter sistêmico do processo alimentar.
Surpreendentemente, no entanto, foi mantido na amostra do século XIX
um predomínio de formas fundas, sinalizando a manutenção, nas refeições,
de sopas, caldos, cozidos, ensopados e guisados, tal como no século anterior,
o que atesta o conservadorismo desse domínio. A mudança de dentro para
fora se processa mais lentamente do que aquilo que é imposto de fora para
dentro, de tal forma que no segmento das louças de mesa conviveram por
algum tempo, lado a lado, a transformação e a conservação.
Quanto aos recipientes de processamento dos alimentos – as panelas
– o conservadorismo também se fez sentir pesadamente. Foram mantidas
as formas globulares atribuídas às mulheres cativas provenientes do centro-oeste africano, presentes na amostra do século anterior. Comandando as
cozinhas, elas selecionavam seu equipamento de trabalho, sobretudo porque
desapareceram, da mesma forma que a faiança, as louças de barro com forte
influência portuguesa ou mesmo importadas de Portugal.
O consumo de carne manteve o mesmo perfil, com forte predomínio de
bovinos, e, em menor escala, suínos, caprinos, e aves domésticas, tendo peixes
e moluscos desempenhado um papel insignificante na dieta. A prevalência de
cortes de carne dura e/ou nervuda, de custo mais baixo, se somada à grande
quantidade de faianças sem decoração e com padrões decorativos também
de baixo custo, permite supor que os grupos domésticos analisados tinham
um poder aquisitivo relativamente limitado.
Embora passando por grandes transformações em vários níveis e já se
deixando permear pelos valores franco-ingleses em ascensão, no nível das
práticas alimentares cotidianas essa ambivalente sociedade em transição parece ter conservado predominantemente, na primeira metade dos oitocentos,
as tradições culinárias dos colonizadores, das quais só viria a se libertar de
meados do século em diante.
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A tendência dos estudos do século xxi sobre a mesa tem sido de privilegiar as
abordagens multi- e transdisciplinares. Aliás é na sua aceção holística que usamos o
termo mesa, universo que engloba bens, pessoas e ideias. Refletir hoje sobre a mesa
constitui um processo de indagação atento a três dos principais pilares da relação
do homem com o alimento, ao longo de toda a sua história: alimentação, saúde e
cultura. A presente obra tem por tema as Mesas Luso-brasileiras e está organizado
em dois volumes, contendo cinco partes e um total de 25 capítulos.Os 13 capítulos
que encabeçam o primeiro volume focam em dois temas centrais: o alimento sob o
prisma terapêutico e simbólico. Na Parte I (Mesas Terapêuticas: quando o alimento
é medicamento), evidencia-se o fato de que, historicamente, os escritos médicos
precederam a literatura culinária. Na Parte II (Mesas Sagradas: quando o alimento é
símbolo) remete-se à mesa como resposta e veículo de diálogo com o transcendente.
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