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O universo mediterrânico, detentor de enorme riqueza biológica e natural, modelou 

paisagens culturais, estruturou as três grandes religiões monoteístas, construiu um urba-

nismo particular e as vivências quotidianas das grandes e pequenas urbes, desenvolveu 

agriculturas, as ciências e as artes, marcou o tempo e as festividades cíclicas, desenvolveu 

formas de vida colectiva e o grande mercado que atravessou os mares de todos os continen-

tes criando a mestiçagem. 

A «civilização Ocidental» é a grande herança espiritual desse mundo mediterrânico. 

O padrão alimentar mediterrânico interessa hoje a toda a humanidade pelas premen-

tes questões debatidas em inúmeras conferências: a emergência da «questão ambiental», a 

urgência da protecção da biodiversidade e da sustentabilidade dos territórios, num planeta 

que se aproxima a passos largos dos 10 mil milhões de habitantes. 

O termo «dieta», conotado com a saúde e as restrições alimentares, com a obesidade e a 

estética, criou desde logo problemas de entendimento, levantou fronteiras que condicio-

nam a percepção multidisciplinar, sobretudo porque estamos face a um património cultural 

imaterial que contém um padrão alimentar saudável.

A «dieta mediterrânica» não é a prescrição de uma dieta médica ou de restrições alimen-

tares, mas a vivência quotidiana de uma cultura sedimentada pelos séculos.

Na busca desse entendimento amplo, uma conclusão se tornou evidente: o padrão 

alimentar mediterrânico e os seus resultados positivos para a saúde humana só serão 

correctamente compreendidos pela análise do modo de vida que lhe está subjacente, no 

reconhecimento dos valores que determinam comportamentos sociais, onde se incluem as 

escolhas preferenciais e as interdições alimentares. 

Se o alimento é indispensável à nossa existência biológica, ele é também um signo que 

representa uma identidade social. A mesa é, nas culturas mediterrânicas, um acto simbó-

lico, uma partilha de valores, convívio e transmissão de conhecimentos intergeracionais. 

A «dieta mediterrânica» é um modelo cultural evolutivo, que se adaptou a diferentes 

contextos geoclimáticos, históricos e socioculturais, que determinou um padrão alimentar 

de excelência hoje reconhecido pela ciência. O seu enquadramento histórico e sociológico é 

indispensável. 

Esta linha de raciocínio conduzirá as páginas que se seguem. 

Analisaremos os processos de estruturação da «dieta mediterrânica» no tempo longo e 

nos diferentes territórios da mediterraneidade.

Dezena e meia de temas formam outros tantos capítulos, centrando-se maioritariamente 

na caracterização de aspectos relevantes da cultura portuguesa que se relacionam com a 

«dieta mediterrânica». Os textos são suportados por extensa base bibliográfica multidisci-

INTRODUÇÃO

UM MODELO CULTURAL MEDITERRÂNICO

Ao longo de mais de três milénios, gentes do oriente e ocidente mediterrânicos construí-

ram extraordinárias civilizações, estudadas com detalhe em todos os compêndios e enciclo-

pédias de História Universal. Elas foram a nossa identidade primordial, a certidão da origem 

do que hoje somos como país e como nação, o que fez de Portugal um «cais do velho mundo». 

Sobre este mundo antigo escreveram-se milhares de livros, muitos mais se irão escrever. 

O conhecimento do passado é e continuará a ser uma fonte inesgotável de conhecimentos 

indispensáveis ao entendimento dos problemas actuais e ao progresso do mundo. 

Temos consciência de que nos encontramos perante um território povoado de questões 

complexas que se enquadram na História da Alimentação, com enfoques biológicos, bioquí-

micos, zoológicos, botânicos, agrícolas, médicos, nutricionais, históricos, antropológicos, 

sociológicos, semióticos, psicológicos, económicos e políticos. 

Existem muitas e diferentes interpretações de uma realidade que está longe de facilitar 

sínteses.

O Mediterrâneo não foi e não é apenas uma geografia ou um mar. É um quadro mental, 

evolutivo, que se expande a partir de um espaço físico determinado, vertebrando sociedades 

dinâmicas e inovadoras que influenciaram todo o planeta. Desses tempos ancestrais perma-

necem mitologias, alfabetos, idiomas, religiões, cidades, mercados, festividades, conheci-

mentos científicos e modelos artísticos, um «estilo de vida», a diaita dos gregos, que moldou 

comportamentos sociais e um padrão alimentar colocado em evidência no século XX pela 

investigação fisiológica.

A agricultura e os mercados urbanos, as viagens e as colonizações estão na origem de uma 

unidade geocultural onde se impôs a simbologia do cereal, da oliveira e da vinha. Os homens 

com os seus arados e enxadas esculpiram as paisagens que fazem hoje parte do património 

da humanidade. 

Durante os últimos três anos, com enorme interesse, contactámos diariamente com as 

questões da «mediterraneidade» no contexto da preparação da candidatura da «dieta mediter-

rânica» à inscrição na lista representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade 

da UNESCO, e também nas acções de salvaguarda, valorização e divulgação. 

Mas este livro não se centrará no trabalho dessa candidatura bem-sucedida, nem sequer 

no interessante quotidiano partilhado com instituições, especialistas e populações. 

Os textos que se seguem, que procurámos acessíveis a todos, partem de interrogações, 

dúvidas e problemáticas levantadas pela complexidade das temáticas que integram o que 

designaremos por «dieta mediterrânica». Partimos em busca de um universo simbólico e 

vivencial procurando encontrar respostas para os naturais questionamentos que a actualida-

de nos coloca, com a noção de que muitos dos problemas ainda não têm resposta completa.



unidade e a ordem perante o caos politeísta, surgiram as figuras de Moisés, Cristo e Maomé, 

ensinando aos homens extraordinárias Revelações e Leis, livros sagrados como o Talmude, 

a Bíblia e o Alcorão. Destas realidades emergiram o Deus celestial e as três poderosas e 

influentes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, com milhões de 

seguidores e multidões de peregrinos que se dirigem a Jerusalém, Roma e Meca, há mais de 

dois mil anos os grandes centros de poder cultural e religioso. 

As vidas das personagens proféticas do Mediterrâneo Antigo tornaram-se igualmente 

marcadores do tempo histórico, dos calendários, dos rituais cíclicos na vida das comunida-

des e famílias.

«Fui eu, Yaweh, que vos separei destes povos para que sejais o meu povo… Deus escolheu-te 

para seres o seu povo entre outros povos que vivem na terra» (Levítico 20,24, Deuteronómio 

7,6). Plínio o Velho escreveu que os judeus são «um povo notável pela censura que ultraja 

divindades».

O «Povo Eleito» espalhou-se pelo Mediterrâneo e a diáspora começou logo nos alvo-

Os antigos chamaram-lhe Mediterrâneo, «o mar entre as terras».

No contexto do planeta, é um pequeno mar interior que representa menos de 1% dos 

oceanos. Contudo, na história humana é uma antiquíssima unidade geocultural dotada de 

espantosa originalidade, com formas particulares de vida em comunidade, de pensar e agir 

que vão muito para além de uma geografia ou de um mar. 

O Mediterrâneo é uma espécie de «recipiente líquido» que liga três continentes: a Europa, 

a África e a Ásia. Possui 3800 km de comprimento e cerca de 3000 km2 de extensão, sendo 

polvilhado de duas mil ilhas, na sua maioria habitadas. Comunica com o Atlântico pelo 

estreito de Gibraltar, com o mar Vermelho e o Índico pelo canal de Suez1, liga-se ao mar de 

Marmara e ao mar Negro pelos estreitos de Dardanelos e do Bósforo. 

Um espaço povoado de divindades que viajavam pelas ondas com os marinheiros, à 

espera de que um Argos universal o reconhecesse, ou uma árvore que permanentemente 

estende os seus ramos em todas as direcções. 

No ambiente de secura e misticismo dos grandes desertos do Médio Oriente, buscando a 

I. O MAR ENTRE AS TERRAS

Os que avançam de frente para o mar 

E nele enterram como uma aguda faca  

A proa negra dos seus barcos  

Vivem de pouco pão e de luar

Sophia de Mello Breyner Andresen, «Lusitânia»



O MAR ENTRE AS TERRAS DIETA MEDITERRÂNICA   JORGE QUEIROZ 19

Quando em 1900, na misteriosa Creta, o arqueólogo inglês Arthur Evans descobriu o 

palácio de Cnossos, inseriu-o numa civilização por ele designada «Minóica», uma pujante 

realização cultural de mercadores e agricultores que irradiou para o mundo antigo entre 

os séculos XXX e XV a.C. a partir dessa ilha povoada por monstros regidos por Minos, filho 

de Zeus e Europa, com corpo de homem e cabeça de touro. Segundo diversos autores, as 

tradições tauromáquicas ibéricas poderão ter a sua origem mais remota nesta civilização.

Não há cidade mediterrânica antiga que não tenha na sua origem uma lenda, um acon-

tecimento extraordinário, um santo ou um guerreiro. A cidade de Lisboa, que poderá ter 

origem fenícia, foi, segundo Estrabão, fundada por Ulisses, e Roma pelos gémeos Rómulo e 

Remo ou pelo deus Saturno que, expulso por Zeus, se refugiou no Lácio.

Inúmeras histórias se poderiam contar para chegarmos à conclusão da imensa riqueza 

mitológica, simbólica e ritual de que estão impregnados as culturas e 

os comportamentos dos povos mediterrânicos.

Fernand Braudel, na sua obra O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâ-

nico na Época de Filipe II, demonstrou como no século XVI o Mediter-

râneo «construiu o Atlântico, reinventou e projectou as próprias imagens 

no “Novo Mundo” dos Ibéricos»…

«O mais belo testemunho é o mar»

O que caracteriza a região mediterrânica é a milenar duração e o 

equilíbrio das relações entre o homem e os territórios, a diversidade 

de ecossistemas e a riqueza das expressões culturais.

A configuração mediterrânica é a de uma fossa comprida, preen-

chida por penínsulas, arquipélagos, baías de águas profundas que 

facilitaram as ligações marítimas e consequentemente o contacto 

entre povos e uma intensa vida comercial. 

Foi um mare clausum na Antiguidade, pois os barcos estavam impe-

didos de navegar entre os meses de Novembro e Março, um «lago» 

cercado por cadeias de montanhas que parecem querer atravessá-lo. 

A paisagem do litoral é sempre acompanhada por serranias ao fundo, 

do Algarve às penínsulas helénicas.

Às zonas de estepe, áridas ou semiáridas, da margem sul sucedem-

-se extensas áreas de mata e zonas estuarinas. Esta diversidade da 

ocupação modelou e expandiu inúmeras formas de comportamento 

humano, que vão do aproveitamento e técnicas de cultivo dos solos à 

multiplicidade de idiomas e de cultos ancestrais.

É também enorme o repositório de plantas que mantiveram o habi-

tat necessário a muitas espécies, insectos polinizadores intimamente 

As lendas fundacionais. O Mediterrâneo dos deuses

Foram gregos e fenícios os primeiros «conquistadores» do Mediterrâneo: percorreram-no 

em todas as direcções, chegaram ao mar Negro e ao mar Vermelho, também ao Atlântico, e em 

muitos lugares litorais estabeleceram colónias para trocas comerciais e actividades de pesca. 

A história e a cultura da Grécia Antiga influenciaram mitos sobre as origens, narrati-

vas extraordinárias, uma dinâmica cósmica de episódios dramáticos onde a cada momento 

surgem personagens com qualidades e defeitos humanos, episódios de amores, traições, 

guerras, sacrifícios, destruições, fundações de cidades, alegria, espanto e medo. São lendas 

que decoraram templos e palácios e originaram formas evoluídas de arte, desenho, arqui-

tectura, cerâmica decorativa, escultura, música, poesia, teatro… 
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«…é motivo de admiração o seu precoce desenvolvimento e a constituição de uma 

civilização agrária, de uma rede de cidades e de relações marítimas e de um conjunto de 

formas superiores de vida social numa zona onde a beleza do céu, a doçura do Inverno 

e a serenidade do Estio ocultam uma natureza só vencida à custa da tenacidade, da 

argúcia e do duro esforço: pão que se come, e parcamente, com o suor do rosto, onde 

mais que a avidez, a sobriedade e a resignação exprimem o gosto de viver. A coexis-

tência da penúria material e dos mais elevados valores humanos de qualquer tradição 

coloca a civilização mediterrânica na sua verdadeira luz: ela é sobretudo uma grande 

vitória do espírito e, como tal, um tesouro de experiências que enriqueceu, talvez como 

nenhum outro, o Património da Humanidade.»14

sobre a história da ocupação islâmica da Península. Ainda hoje os algarvios, habitantes do 

extremo sul do país, são apelidados de «mouros».

Este resultado, que carece certamente de estudos complementares, poderá explicar-se de 

forma exploratória de hipóteses pela existência de mourarias e de uma maior endogamia 

no Sul do país, sendo mais frequentes a Norte cruzamentos interétnicos ou atribuição de 

terras a casais islâmicos em áreas despovoadas. Mas esta temática continua em aberto e por 

aprofundar…

No plano das tipologias e tecnologias construtivas, a habitação mediterrânica revelou 

profunda adaptação do homem ao clima e às características geomorfológicas e recursos 

endógenos dos territórios, nomeadamente com utilização de madeira, colmo, pedra ou taipa 

na construção das casas e outras estruturas edificadas.

A estrutura familiar no Mediterrâneo evoluiu consoante as circunstâncias histórico-

-sociais, com modelos culturais e norma-

tivos diferenciados, da poligamia aceite 

nas regiões islâmicas mais tradicionais 

à monogamia do judaísmo rabínico e do 

cristianismo. 

O Mediterrâneo, embora conservando 

os traços de eterna sedução, não corres-

ponde hoje ao ambiente idílico de muitas 

descrições promocionais das «indústrias 

dos sonhos». Surgiram muitos e graves 

problemas, à semelhança do que ocorre 

noutros lugares do planeta. 

Perguntava Orlando Ribeiro em 1973, 

num congresso em Perugia, se o mundo 

assistia «ao fim de uma civilização milenária 

ou apenas a uma mutação profunda».

A inscrição da Dieta Mediterrâni-

ca como Património Cultural Imaterial 

da Humanidade pela UNESCO estava 

ainda distante, mas quarenta anos antes 

o geógrafo escrevia premonitoriamente 

sobre o mundo mediterrânico: 



O que é um «estilo de vida»? 

 Com Ulisses à proa quem não gostaria de correr os mares?

Eugénio de Andrade

A questão é complexa e levanta naturais problemas de entendimento. 

Trata-se de um conceito, do latim conseptus, uma ideia contida numa representação 

abstracta da realidade que se pretende unitária.

Ao mesmo tempo que emergiam após a 2.ª Guerra Mundial e em todo o mundo Ocidental 

sociedades tecnológicas e terciarizadas, centradas em valores de sucesso individual e de 

consumo massificado, surgia a «descoberta» de uma «dieta» mediterrânica cujo significado, 

decorrente do termo grego diaita, era o de um estilo de vida comunitário baseado em rela-

ções de cooperação e entreajuda, frugalidade no consumo e alimentação de subsistência 

suscitada por uma economia agrária familiar e de proximidade. 

II. DIAITA, UM ESTILO DE VIDA

A abundância fez-me pobre

Ovídio, Metamorfoses, livro VIII

A «dieta mediterrânica» foi «descoberta» pelo fisiólogo norte-americano Ancel Keys 

(1904-2004) e pela sua equipa internacional de investigadores no final da década de 50 do 

século XX. Enquanto padrão alimentar e nutricional, surge hoje aconselhado no domínio 

preventivo. 

Confirmada pela investigação fisiológica e nutricional como um modelo alimentar que 

produz bons resultados, reconhecido desde a década de 90 pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), no seu enquadramento como fenómeno cultural foi relacionada com o 

estilo de vida da área mediterrânica, o qual, beneficiando de clima ameno, que proporciona 

contactos permanentes com a natureza e actividades físicas, promove também convívio e 

reduzido stresse. 

No seu significado histórico-cultural mais amplo remete para ancestrais formas de vida 

colectiva, que na actualidade surgem com a designação de «estilo de vida». 
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A «casa» é na actualidade um ponto de confronto de concepções arquitectónicas mas 

também de afirmação de valores nacionais e regionais, clivagens potenciadas pelas muta-

ções introduzidas pela importação de modelos através dos emigrantes e do turismo. Duran-

te o século XX, em Portugal, ocorreram disputas entre as correntes ligadas ao «tradicio-

nalismo» e ao «modernismo», entre a ideologia nacionalista conservadora e a «renovação» 

dos «estrangeirados». A «casa portuguesa» defendida e promovida pelos arquitectos Ventu-

ra Terra (1866-1919) e Raul Lino (1879-1974) foi centro de acesos debates sobre o modelo 

vivencial e a projecção de uma «nova cidade».

Hoje, a casa mediterrânica e as «arquitecturas do Sul» estão novamente no centro dos 

debates, constatada a descaracterização provocada pelo modelo global e por uma arqui-

tectura mercantil e híbrida, pela turistificação massiva dos litorais e a casa do emigrante. 

Recomeça o debate sobre o uso dos materiais do local, a taipa, a tijoleira ou o tijolo-burro, 

os pigmentos e os corantes naturais, a luz e a estética decorativa das entradas e fachadas.

A «dieta mediterrânica», entendida em todas estas dimensões, não é apenas uma ideia 

romântica ou o absurdo desejo de regresso a um passado de dificuldades. Ela pode permi-

tir uma contemporaneidade adaptada que, não dispensando o conforto e o bem-estar, não 

anula a história e os traços da personalidade cultural das comunidades.

Um mundo que se depara com problemas demográficos e ambientais, de limitação ou 

mesmo esgotamento de recursos naturais, com megapopulações terciarizadas e mobilida-

des intensas, exige alteração de comportamentos, racionalidade de gestão e a reaprendiza-

gem de valores.

As economias de pequena escala e de proximidade, qualificadoras e diferenciadoras, 

auto-sustentáveis e «amigas do ambiente», irão tornar-se cada vez mais atractivas e impres-

cindíveis, como já o indica uma multiplicidade de movimentos de cidades «em transição», 

o «regresso à terra», a revalorização da paisagem e a importância crescente do ecologismo. 

Séneca (4 a.C.-65 d.C.) escreveu há dois mil anos: «Empregamos parte da vida a cometer 

erros, mas pior do que não fazer nada, é fazer o contrário do que se deve»…

A «dieta mediterrânica», entendida em todas 
estas dimensões, não é apenas uma ideia 
romântica ou o absurdo desejo de regresso a 
um passado de dificuldades. Ela pode permitir 
uma contemporaneidade adaptada que, não 
dispensando o conforto e o bem-estar, não 
anula a história e os traços da personalidade 
cultural das comunidades



As comidas começaram por ser vendidas nas ruas, nas tabernas e botequins, nas esta-

lagens que recebiam viajantes, até surgirem no século XVIII os primeiros restaurantes na 

Europa, que rapidamente ganharam procura e fama. A restauração acabou por se transfor-

mar num importante segmento da economia. 

Na base de toda esta evolução alimentar, culinária e gastronómica esteve a agricultu-

ra, a produção de alimentos por processos autónomos, envolvendo conhecimentos práticos 

resultantes das experiências do trabalho humano, regulado pelos ciclos naturais e pelas 

características geoclimáticas. 

Ao longo de séculos, a inteligência e capacidade de invenção do homem criaram tecnolo-

gias mais eficazes para o trabalho das terras e aproveitamento das águas, indissociáveis de 

melhores resultados e maior produtividade. 

A agricultura foi determinante para o surgimento de uma nova visão do homem em 

relação à natureza e sobre si próprio. 

Com a agricultura tudo mudou.

III. CULTURAS E PAISAGENS ALIMENTARES

Também vos dou todas as ervas com semente que existem à superfície da terra, 

assim como todas as árvores de fruto com semente, para que vos sirvam de alimento

Génesis 1,29

A alimentação é indispensável à sobrevivência dos seres vivos, sendo os nutrientes obti-

dos de forma directa. Desde os primórdios que os seres humanos recolheram grande varie-

dade de produtos fornecidos pela natureza, sais minerais, raízes, plantas, bivalves, insectos, 

carnes de animais selvagens, peixes… 

As formas de vida colectiva alteraram-se com a descoberta do fogo para cozinhar os 

alimentos, a noção do tempo e de território. Com a sedentarização, o homem começou a 

aproveitar, transformar e domesticar o que o cercava.

A culinária corresponde à evolução das práticas alimentares, à construção de processos 

de conservação, tratamento e transformação dos alimentos, de modo a torná-los menos 

perigosos, melhor digeríveis e mais agradáveis ao sabor. Cozer ou assar no fogo, usar condi-

mentos como as ervas aromáticas, fazem parte deste processo transformador.

A gastronomia resulta das necessidades das sociedades urbanas pós-Revolução Indus-

trial. Representa um nível elevado de evolução, uma «culinária elaborada» ligada à dinâmi-

ca e organização social, integrando valores de identidade, qualidade e prestígio que vão do 

estatuto social às necessidades e desejo de «comer fora» e experimentar. 



acrópoles, como sentinelas observando zonas estuarinas, o mar e as planícies, desceram 

depois, com a Pax Romana, para as planuras. 

A primeira grande civilização de cidades foi a Grécia. 

Estima-se que, no período de maior influência da civilização grega, existissem 2000 pólis 

por toda a região helénica. As pólis, cidades-Estado, definiam-se pela sua autonomia política 

e administrativa, mas também por comportamentos culturais identificadores do seu poder 

e influência. 

A autarcia era um conceito relacionado com a capacidade de auto-sustentação da pólis.

Ao lermos sobre a evolução do urbanismo mediterrânico nos últimos dois mil anos, pode-

mos perceber continuidades da cidade da Grécia Antiga noutros modelos de cidade medi-

terrânica. Encontramo-las na organização hierárquica, quase sempre com uma parte alta 

onde residem os poderes político, militar e religioso, e a cidade baixa mercantil e portuária. 

Do conjunto de cidades gregas emergiu no século V a.C. Atenas, que demonstrou pela 

sua força militar e económica a capacidade de influenciar todo o mundo helénico, chegan-

do a regiões distantes na península itálica e também à Sicília, onde os gregos tiveram forte 

presença.

As cidades são a grande realização das civilizações mediterrânicas.

Como ilhas perdidas nos mares do passado, as antigas cidades continuam no nosso imagi-

nário. Nelas encontramos ainda as «luzes» que atraíram ambições e carências, histórias de 

aventureiros, religiosos, conquistadores, adivinhos, astrónomos, artistas, mercadores, artí-

fices, gentes que a elas vieram para viver ou simplesmente sobreviver.

O estilo de vida mediterrânico está ligado às formas urbanas de viver, pelo que não é 

possível entender comportamentos e expressões do quotidiano sem melhor as conhecer. 

A criação das cidades surgiu com a fixação de comunidades humanas junto à foz dos 

cursos de água e em estuários com terras de aptidão agrícola, mas também com a divisão do 

trabalho, a mineração, sobretudo do ferro, o comércio e as navegações.

As primeiras aglomerações humanas foram povoados onde era indefinida a delimitação 

de espaço territorial, funcionando como lugares de protecção, abrigo e vida familiar, de 

autodefesa face às ameaças vindas de outros grupos ou dos animais que proliferavam nas 

florestas e junto às linhas de água.

Cada expansão correspondeu ao assentamento de colónias, à fundação e crescimento 

de cidades, como aconteceu com fenícios, gregos e romanos. Colocadas em altas colinas, as 

IV. O MEDITERRÂNEO E AS CIDADES

O homem que cavalga longamente por terrenos bravios  

sente o desejo de uma cidade

Italo Calvino, As Cidades Invisíveis



pelo relevo, ao qual Orlando Ribeiro atribuiu o estabelecimento das «divisões fundamentais 

da terra portuguesa».38 

Portugal possui hoje um território de 98.000 km2, representando um sexto da Península 

Ibérica; contudo no auge da expansão ultramarina chegou a ter 2 milhões de km2 sob sua 

jurisdição. Actualmente o país, com cerca de 10 milhões de habitantes, continua a apresen-

tar contrastes entre as metades Norte e Sul, tomando como referência divisória o rio Tejo; é 

um espaço «dual» em múltiplos aspectos e não apenas geoclimáticos, como se se tratasse de 

duas faces de uma mesma moeda.

Segundo os dados do Plano Nacional da Água, a precipitação média anual no território 

português é de 960 mm, mas nas regiões montanhosas do Noroeste ultrapassa os 3000 mm 

e no interior do Alentejo é apenas de 500 mm. 

As regiões do Alentejo e Algarve possuem a maioria dos seus territórios situados abaixo 

dos 200 metros acima do nível do mar. Por outro lado, o Centro-Norte é fortemente marca-

do pelo relevo, situando-se quase todo o território das Beiras e Trás-os-Montes acima dos 

400 metros.

Com que fundamento podemos afirmar que Portugal é um «país mediterrânico»?

Trata-se de uma questão à qual geógrafos, historiadores e outros cientistas sociais 

têm procurado responder. O facto de o país confrontar o oceano Atlântico em toda a sua 

extensão litoral, continental e insular, fez coexistirem perspectivas contraditórias sobre as 

formas de ocupação territorial e as influências culturais que teriam determinado as origens 

e características da nacionalidade instituída no século XII.

Contudo o determinismo geográfico tem revelado fragilidades ao ser confrontado com 

dados históricos sobre a transformação socioeconómica, a organização dos espaços urba-

nos, a evolução tecnológica e cultural, os costumes. 

Geografia e cultura podem coincidir ou não, e muitas vezes assim acontece. 

Em relação aos aspectos geográficos e socioambientais, mantém-se actual a definição de 

Pequito Rebelo, figura pouco destacada da ciência e cultura portuguesa mas que em 1929 

proferiu no decorrer de uma conferência realizada em Coimbra uma frase síntese: «Portugal 

é mediterrâneo por natureza, atlântico por posição.»

A influência do oceano como regulador climático faz-se sentir em todo o país, modelada 

V. PORTUGAL: MEDITERRANEIDADE SEM MEDITERRÂNEO
 

Portugal não se pode compreender fora do seu «quadro mediterrânico»

Orlando Ribeiro 



maré, salinas e, mais recentemente, viveiros. 

Os sapais que encontramos no Algarve Meridional são das zonas mais produtivas da 

biosfera. Os nutrientes entram e saem com as marés, a baixa profundidade e as temperatu-

ras favorecem a fotossíntese e o desenvolvimento de organismos marinhos, funcionando 

como maternidade de muitas e variadas espécies, como o sargo e a dourada. São áreas de 

nidificação da andorinha-do-mar-anã e escala de «invernada» para milhões de aves.46 

Foi este Algarve que deslumbrou Al-Razi, cronista árabe do século X, e o levou a escre-

ver: «…E é terra de muitas águas corredias. E é mui boa terra de caça assim de monte como de 

ribeira. E há por vizinho o mar como se estende. E há mui boas e mui sabor em que podem aportar 

as barcas. E há aí muito boas e mui boas frutas e mui claras… Suas bondades fazem dele um dos 

melhores lugares que há no mundo.»47

A paisagem deste «anfiteatro voltado a sul» foi modelada por olivais para produção de 

azeite e áreas de videira que forneciam os vinhos comerciados em ânforas para zonas 

distantes do Império. O «garum» da Antiguidade, um preparado de peixe, era muito aprecia-

do nos mercados romanos.

VI. O ALGARVE. TAVIRA, A BELA ESCONDIDA
 

Nenhuma outra região portuguesa possui uma rede urbana tão antiga, tão densa e tão 

importante. Pode ver-se aqui a última riviera mediterrânica e a influência 

de todas as colonizações marítimas da Antiguidade

Orlando Ribeiro, Geografia e Civilização

O Algarve é a mais mediterrânica das regiões portuguesas. 

Um território em forma de anfiteatro voltado a sul e protegido pela serrania. 

A alongada mancha de terrenos, marcada pelos maciços de Monchique e Caldeirão, apre-

senta uma geologia complexa, com um litoral de terrenos de aluvião de origem sedimentar 

e arenítica, a par de zonas calcárias que permitiram às populações produzir a cal para uso 

doméstico e serranias de solos duros e pouco permeáveis onde também encontramos os 

característicos matos mediterrânicos. 

Os solos de barros e calcários deram origem à definição de uma sub-região designada por 

«barrocal», mas igualmente à proliferação de centenas de diferentes plantas, algumas que 

também se encontram no Norte de África, espécies ibero-mauritânias45 e outras que proli-

feram em ambientes mediterrânicos.

Encontramo-nos face a um território de ambiente mediterrânico onde sobrevivem ecos-

sistemas complexos, como a Ria Formosa, planícies litorais inundadas duas vezes por dia 

pelas marés e rios que continuamente correm sobre elas em direcção ao mar, cordões duna-

res e terras húmidas com sapais onde há muitos séculos os homens instalaram moinhos de 



ou manducações especiais, efectivas ou simbólicas, com carácter de práticas propiciatórias ou 

de purificação, de magia imitativa ou profiláctica, associadas a celebrações culturais em vista a 

promover a fertilidade e a abundância.»61

 

Ciclos astrais e biológicos, a consagração dos alimentos

Deus nasceu nos bosques. A floresta é o berço do medo

Oliveira Martins, As Raças Humanas e a Civilização Primitiva

Os ciclos astrais são marcadores dos tempos celebratórios. 

No período anterior ao cristianismo predominavam as religiões mistéricas. 

Durante milénios estas concepções estiveram muito ligadas ao sincretismo e à magia, 

à representação de divindades que habitam as águas, as fontes e ribeiros, as florestas e as 

montanhas. Em determinado momento histórico o olhar dos homens em relação aos deuses 

transforma-se numa relação personalizada e redentora: as actividades de cultivo e pasto-

VII. ALIMENTOS SAGRADOS E FESTIVIDADES CÍCLICAS

Chega a Páscoa e a Primavera, e Portugal inteiro entra no ritmo da festa,  

até aos primeiros anúncios do Outono...

Pierre Sanchis, Arraial: Festa de um Povo

As razões por que determinados alimentos foram escolhidos para a corporização e 

mediação entre Sagrado e Humano são motivo de interrogações e múltiplas explicações. 

A investigação no campo das ciências sociais tem procurado responder a estas questões, 

centenas de estudos foram publicados no âmbito da Arqueologia, História, Antropologia, 

Sociologia e outras disciplinas.

Preces, procissões, promessas, sacrifícios, festividades, oferendas e rituais com alimentos 

são actos que intermedeiam essas relações complexas entre homens e deuses, presentes em 

todas as civilizações. 

A íntima ligação entre alimentos e festa é explicada pelo etnólogo Ernesto Veiga de 

Oliveira: «O alimento é o sustentáculo da vida; e por isso, identificava-se com ela, e devia aparecer 

ao homem primitivo revestido das formas superiores e misteriosas de que dependia o ser humano. 

Pode-se supor que nessas épocas remotas ele não se esgotasse na sua função nutritiva funda-

mental nem no seu significado social, e que, confundindo-se com aspectos utilitários e místicos, se 

lhes atribuísse, para além dessas funções, um valor e uma natureza supralimentar; e que fundado 

nestes, ele fosse, em certas ocasiões, e sob determinadas espécies, objecto de sacrifícios, oferendas 
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A interdição do consumo de carne de suínos integra o versículo 3 da Sura V do Alcorão: 

«São-vos proibidos para a alimentação: a carne putrefacta, o sangue, a carne de porco, os animais 

consagrados a qualquer outro nome que não seja o de Deus, os animais estrangulados, os animais 

mortos por espancamento, os vitimados por feras e os que tenham sido imolados aos ídolos.»

São também proibidos todos os tipos de bebidas alcoólicas: «Ó fiéis, as bebidas inebriantes, 

os jogos de azar, a dedicação às pedras e a adivinhação com setas são manobras abomináveis de 

Satanás. Evitai-os, pois, para que prospereis» (Sura V, versículo 90).

Para o Islão a alimentação é uma dádiva divina, a frugalidade e a partilha fazem parte 

da mesa. Os muçulmanos comem sentados no chão, de pernas cruzadas e com os alimentos 

colocados numa mesa baixa ou toalha, tocando-os com a mão direita purificada, apenas com 

três dedos como o profeta: o médio, o polegar e o indicador.

No mundo islâmico a magia tinha grande importância na escolha das talhas, e nelas 

deviam estar inscritas fórmulas de felicidade e a «mão de Fátima», que protegia os alimentos 

e as famílias.62

O azeite, os «santos óleos» na sua percepção simbólica, representa a presença do Espírito 

Santo e é utilizado na iluminação dos templos e como unguento em cerimónias de consa-

gração de sacerdotes, na crisma e na extrema-unção. 

Algumas tradições populares portuguesas condenam a queima da folha da oliveira por 

estar relacionada com a pomba da paz e a sua destruição poder trazer conflitos. É ainda 

popular o recurso às folhas da oliveira, uma árvore ligada ao culto solar, para purificação e 

bênçãos de casas, prevenção do infortúnio e do mau-olhado.

O ramo da oliveira possui um significado especial como símbolo de paz e harmonia entre 

contendores. Também representa a ideia de superioridade, bem expressa na frase muito 

vulgar «o azeite vem sempre ao de cima» ou no adágio «verdade e azeite vêm sempre à tona».

O pão acompanha o ciclo da vida dos homens do nascimento à morte, está presente em 

momentos importantes, no baptismo, no casamento e no funeral. Tem uma forte compo-

nente simbólica e religiosa, pela sua transformação em corpo e espírito, e assume particular 

significado em todo o período pascal. «Tomai, este é o meu corpo»63, diz Jesus aos apóstolos 

na última ceia, e a tomada da hóstia pelos crentes representa essa corporização divina na 

eucaristia.

No judaísmo o pão ázimo consome-se na Páscoa durante sete dias, e no mundo islâmico 

está sempre presente nas refeições. 

Nas zonas de culturas cerealíferas, no final das colheitas, há sempre uma festa, normal-

mente acompanhada de procissão que percorre as ruas da localidade como sinal de agrade-

cimento colectivo.

Em muitos lugares do território nacional conhecem-se rituais, rezas e benzeduras 

que acompanham a cozedura do pão, cuja preparação também está plena de gestos com 

significados simbólico-religiosos: «Amassava-se cerca de uma hora no alguidar de barro até 

a massa ficar macia e a fazer bolhas; voltava-se a benzer. Fazia-se uma cruz e dizia-se: “Deus 

te acrescente no alguidar como Jesus Cristo no altar.” Furava-se a massa 5 vezes com o dedo 



ção e parte das relações entre deuses e homens. A designação que utilizamos na lingua-

gem corrente terá tido a sua origem na divindade romana Ceres, patrona das plantas que 

forneciam os grãos, que por sua vez terá recebido influência de expressões indo-europeias 

anteriores. 

O agricultor corresponde ao homem civilizado, aquele que é capaz de produzir os seus 

próprios alimentos. Com a agricultura, a domesticação de animais e de plantas, surgiu uma 

outra revolução, a fabricação de utensílios para uso doméstico e transporte dos alimentos, 

a actividade oleira.

Ao longo da história produziram-se recipientes para preparar e cozinhar, permitindo 

combinar e cozinhar os alimentos em simultâneo, o que estimulou o fabrico de outros objec-

tos, nomeadamente as ânforas destinadas a conservar e transportar cereais e também as 

bebidas consumidas no decorrer das festividades. Estes recipientes possuíam pegas ou asas, 

o que facilitava a deslocação dos produtos e o transporte em barcos ou veículos de tracção 

animal. 

Actualmente, a partir da análise química dos barros, dos modelos e técnicas de fabrico e 

das inscrições, é possível reconhecer a origem e datação dos materiais encontrados. 

A produção de cereais desenvolveu-se há cerca de 10 mil anos, em vários pontos do 

planeta. De acordo com centenas de referências, é apontado o chamado «Crescente Fértil» 

ou a Mesopotâmia como sendo o seu berço, uma região onde as condições geoclimáticas 

particularmente favoráveis e a elevada fertilidade dos solos permitiram a domesticação de 

espécies vegetais que foram determinantes para a revolução e expansão agrárias ocorridas 

nos milénios seguintes.

Os pontos de partida da viagem da cultura cerealífera pelo mundo foram os vales e as 

encostas montanhosas dos Zagros, entre o Irão e o Iraque, a Mesopotâmia turca e as áreas 

planálticas da Anatólia, o que levou Braudel a designar as montanhas como o «conservató-

rio do passado», lugares onde se guardam os vestígios mais preservados dos velhos métodos 

da agricultura primitiva.

Os povoados neolíticos foram centros de experimentação e produção de cereais, processo 

que alterou profundamente as formas de vida colectiva, estabelecendo e associando valo-

res, culturas e também símbolos, como são as estranhas inscrições de figuras femininas com 

olhos de cereal reconhecidas em materiais arqueológicos exumados.

O cereal foi considerado desde a Antiguidade como elemento relevante da civiliza-

VIII. OS CEREAIS E O PÃO: A BASE ALIMENTAR

Os que têm bois, os que têm moedas e os que têm pedras preciosas 

passam o dia sentados à porta do homem que tem cereais

Provérbio sumério



A colonização grega desenvolveu-se um pouco por todo o Mediterrâneo, mas foi particu-

larmente intensa na Sicília e no Sul da península itálica, no litoral sul da França e na Penín-

sula Ibérica. Agricultores do Médio Oriente e de outras regiões próximas possuíam larga 

experiência na produção de azeite, como em Ugarit (na actual Síria), onde foram descober-

tas diversas instalações destinadas ao seu armazenamento.

O azeite na Grécia Antiga apresentava-se com várias qualidades, o onfacino feito de azei-

tona verde, o virgem de azeitona preta e o vulgar.83

Outras civilizações trataram com devoção a árvore sagrada, como o Egipto. A deusa Ísis, 

mulher de Osíris, teria ensinado os egípcios a cultivar a oliveira. A arqueologia veio a desco-

brir em Mênfis registos pictóricos da plantação da oliveira, que também aparece represen-

tada no ambiente das cozinhas egípcias em túmulos de várias épocas, nomeadamente em 

Sakara e no de Meketra. 

Numa outra lenda da Antiguidade mediterrânica conta-se que a propagação da oliveira 

se deveu a Hércules, um deus pleno de força, por esse facto muito popular nas legiões roma-

nas, e um grande marinheiro. De cada vez que este deus barbudo tocava o solo com o seu 

IX. OURO LÍQUIDO DO MEDITERRÂNEO: O AZEITE
      

Há aqui uma árvore não plantada pela mão do homem, germe de si mesmo nascido, que infunde 

terror às lanças inimigas e verdeja abundantemente nesta terra, a oliveira de folhas glaucas, 

alimento de crianças, e que nunca rapaz, velho ou chefe devastador arrancaria com as próprias 

mãos, porque olham para ela os deuses de olhos claros 

Sófocles, dramaturgo grego do séc. V a.C. 

Conta a lenda grega que um dia Atena, deusa virgem da sabedoria e da paz, e Posídon, 

deus dos mares, debatiam o lugar da Ática onde poderiam deixar os seus nomes.

Zeus, para pôr fim à discussão, decidiu que a cidade teria o nome de quem melhor dádiva 

oferecesse aos habitantes da Ática. Posídon cravou o tridente numa rocha e imediatamente 

brotou uma fonte de água fresca. Atena foi para perto de um templo situado na acrópole e 

logo ali nasceu uma oliveira, árvore que dava luz, alimento, cura, embelezamento… Assim, 

a cidade recebeu o nome da deusa: chamar-se-ia Atenas.

Segundo a tradição, a oliveira de Atena foi a primeira a surgir, depois espalhou-se por 

toda a Grécia. No período minóico (3500-3000 a.C.) propagou-se a cultura da oliveira e o seu 

culto desenvolveu-se em Creta, o mesmo se verificando em Cnossos e Micenas.

Nas Olimpíadas da Grécia Antiga os competidores cumpriam rituais, entre os quais 

untarem-se com azeite antes das provas ou honrar o vencedor com a entrega do ramo da 

oliveira. Existiam prémios que consistiam na entrega de ânforas de azeite e no direito de as 

exportar. A cidade de Atenas necessitava de entre 60 e 70 toneladas de azeite para premiar 

os vitoriosos.



Heródoto, o «pai da História», refere o comércio de vinho entre o Egipto e a Fenícia no 

século V a.C., e papiros do século III a.C. encontrados no Egipto em el-Gerzeh mencionam 

a frota de um proprietário egípcio que se deslocava à Síria e à Fenícia para carregar vinho, 

azeite, cevada, aromáticas, peixe em salmoura, mel, legumes e gado.89 

Os textos encontrados pela arqueologia clássica e analisados posteriormente confir-

maram a importância do vinho nas rotas comerciais da Antiguidade. Na cerâmica datada 

do sexto e quinto milénios a.C. já se encontram inscritas representações de uvas, como se 

poderá verificar na visita a vários museus europeus, em particular na Grécia, mas também 

o Louvre ou o Museu Britânico.

O famoso código de Hammurabi, rei da Babilónia, continha referências regulamenta-

res para o comércio do vinho, que também seria bastante consumido pelas populações da 

Assíria.

O sempre citado Plínio o Velho, na sua História Natural, conta que os vinhos dos montes 

da Fenícia possuíam um «perfume de incenso» que seduzia os deuses, e que a cidade de Tiro 

era em todo o Oriente mediterrânico famosa pela qualidade dos seus vinhos e azeites.

X. A VINHA E O NÉCTAR DOS DEUSES

Ao passar junto da vide 

Ela arrebatou-me o manto, 

E logo lhe perguntei:

Porque me detestas tanto?

Ao que ela me respondeu:

Al-Mutamid, rei de Sevilha, poeta hispano-árabe do século XI 

As origens da cultura da vinha são incertas, embora seja mais provável que a videira 

selvagem, a Vitis vinifera, tenha sido domesticada e expandida em áreas com condições 

climáticas muito favoráveis à sua propagação. 

A arqueologia descobriu restos de sementes em diversos pontos da Europa meridional e na 

Turquia, contudo diversos autores referem o «Crescente Fértil» como lugar do aparecimento 

da videira, tal como terá ocorrido com a domesticação do trigo selvagem e de outras espécies.

O Eufrates foi a grande estrada fluvial de propagação das culturas alimentares para 

outras paragens.

Sabe-se que o Antigo Egipto e as gentes da Palestina, Fenícia, Grécia e Roma eram gran-

des produtores e mercadores do vinho e divulgadores da plantação da vinha. Terão sido 

os gregos que levaram a espécie para a Sicília e para todo o Sul de Itália. Propagando-se 

também na região etrusca, a Toscânia é ainda hoje marcada pelas paisagens vinícolas.

Para os gregos o vinho foi a principal bebida, produzida na Trácia, em Tassos, Quíos e 

noutras regiões helénicas. Os vinhos eram por eles classificados tal como hoje, consoante o 

paladar, a textura e a cor.

Porque é que passas, ó Rei,

Sem me dares saudação,

Não basta beberes-me o sangue

Que te aquece o coração? 



Não podemos esquecer que a humanidade enfrentou desde sempre períodos de crises 

alimentares e fomes cíclicas, sendo a abundância de alimentos e aumento da oferta surgida 

com os avanços técnico-científicos e a industrialização da agricultura uma novidade para 

muitas populações que começaram a consumir mais, por vezes desregradamente, nomea-

damente açúcares, carnes vermelhas e gorduras animais.

Seria impossível escrever sobre dieta mediterrânica sem dedicar uma atenção plena-

mente justificada a esta figura incontornável da investigação fisiológica, pioneira dos estu-

dos sobre a nutrição humana moderna.

Ancel Keys (1904-2004) nasceu em Colorado Springs, nos Estados Unidos da América.

A sua vida atravessou o século XX, com uma longevidade centenária que ficou marcada 

pela actividade de fisiologista e pelos estudos sobre a nutrição humana que desenvolveu no 

Laboratório de Higiene Fisiológica por ele fundado em 1937, na Universidade de Minnesota. 

Keys foi o que se designa por «um espírito da Renascença», um homem curioso que viajou 

pelo mundo, com interesses distribuídos por diversos domínios do conhecimento e discipli-

nas científicas. Como fisiologista, aprofundou e introduziu uma nova concepção de medici-

na preventiva relacionada com a saúde pública e o aconselhamento alimentar.

Nas primeiras décadas do século XX não existia ainda consciência e uma avaliação exacta 

da importância dos estilos de vida e dos modelos nutricionais para a saúde humana, assim 

como não havia rigorosa informação das consequências negativas do consumo excessivo de 

determinadas gorduras.

Foi necessário passar toda a primeira metade do século XX para que a comunidade cien-

tífica internacional e a população dos países desenvolvidos tivessem acesso ao conhecimen-

to dos aspectos mais importantes da bioquímica humana.

A Fisiologia, como ramo da Biologia, estuda as funções físicas, químicas e mecânicas nos 

seres vivos. São vários os domínios da investigação, nomeadamente os processos biopsíqui-

cos da nutrição humana, dos quais resultam múltiplas consequências para a prevenção e 

tratamento de desequilíbrios alimentares.

Não deixa de ser curioso que tenha sido um cientista de origem anglo-saxónica o primei-

ro investigador e divulgador do modelo alimentar mediterrânico.

Foi um fisiologista norte-americano, Ancel Keys, quem «descobriu» a dieta mediterrâni-

ca, o que constituiu uma revolução na forma como a medicina começou a olhar os desequi-

líbrios alimentares. 

XII. O «DOUTOR COLESTEROL»: ANCEL KEYS 
E A «DESCOBERTA» DA DIETA MEDITERRÂNICA

Ninguém se atreverá a afirmar que a dieta é a única causa da maravilhosa saúde de que 

gozam a maioria dos habitantes do Mediterrâneo

Ancel e Margaret Keys, How to Eat Well and Stay Well the Mediterranean Way


