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Abstract
The archipelago of the Azores is composed of 9 islands located in the Atlantic Ocean. Each island 
has its own strong cultural identity and specific geographical, geological and environmental 
characteristics. The habits of these islands have been influenced by the strong immigration to 
the U.S.A. and Canada. However, their eating habits have changed very little. Each island has 
its own specific gastronomy but they all have just one sweet in common: Massa Sovada (a type of 
sweet bread). Wherever the Azoreans are, massa sovada is present. We can find it in all festivities 
and gatherings. It has always been associated with festivities and offerings. It functions as the 
unification element between communities. However, each island can give it a different name. 
This archipelago celebrates the Cult of The Holy Ghost. All communities get together each year 
to prepare the communal feast, share food and present the offerings to the divinity. Massa sovada 
is always present. This research analyses the symbolic meaning of such a food, as an offering to 
the divinity and a sharing act between family members and neighbors, during the Holy Ghost 
Feasts, weddings, baptisms and pig-slaughtering. It registers its function as an identity element 
of the Azores Islands. 

Keywords: “Ritual food”; “Massa sovada (Sweet bread)”; “Azores”; “ Pledges”  

Resumo
O arquipélago dos Açores, é constituído por 9 ilhas, onde o culto ao Espírito Santo mobiliza as 
comunidades, anualmente. Estas festividades poderão prolongar-se por vários fins-de-semana, 
dependendo das promessas existentes, envolvendo a comunidade na preparação de manjares 
comuns, na partilha de alimentos e em oferendas à divindade.
Embora cada ilha tenha a sua forma tradicional de festejar, há, em todas elas, alimentos comuns 
- carne de vaca, pão e massa sovada. Este último é uma massa de pão enriquecida. Adquire 
formatos e composição diferentes em cada ilha, mas é o único doce comum a todas. Embora 
cada ilha tenha características culturais e hábitos alimentares próprios, a massa sovada abrange 
todas. Resultado de mais de uma década de trabalho de campo nestas ilhas, este trabalho analisa 
o percurso do pão, alimento primordial, como oferta à divindade e partilha entre familiares 
e vizinhos, durante as festas do Espírito Santo, e a sua simbólica. Regista o envolvimento das 
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comunidades na oferta solidária dos ingredientes necessários à feitura de muitas centenas ou 
mesmo milhares de massas; a distribuição deste alimento a toda a comunidade, tendo em conta 
os mais desvalidos, como os doentes e os presos; a simbólica associada a este alimento e a sua 
função como elemento identitário das ilhas dos Açores. Explicita também como as comunidades se 
identificam com ele, em torno do qual se unem, tanto nas ilhas, como na diáspora, apropriando-
se de um saber-fazer único e exclusivo.    

Palavras-chave: “Alimentos rituais”; “Massa sovada”; “Açores”; “Promessas”.

MASSA SOvADA - DOCE FESTIvO NAS ILHAS DOS AçORES - DA 
PROMESSA à PARTILHA

1.  Situação das ilhas dos Açores

      
               2.  As nove ilhas açorianas.                                  3 . A cada ilha é atribuída uma cor.      

O arquipélago dos Açores fica no Oceano Atlântico, entre o continente europeu 
e o americano. Faz parte do território português. 

Nestas ilhas sente-se a permeabilidade a hábitos importados dos Estados Unidos 

da América e Canadá, destinos de emigração dos açorianos. Sob a influência destes 

emigrantes, as ilhas transformaram-se, especialmente a partir dos anos 60-70 do século 

XX. Alguns emigrantes regressaram definitivamente às suas ilhas. Outros iam anualmente 

passar férias e consigo levavam novos costumes, sobretudo os que incluíam maior e melhor 

conforto para as suas casas. 
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Mudou a arquitectura local; mudou a linguagem; mudou a forma de se vestirem, 

mudaram os hábitos. Importaram-se os materiais para erguer uma casa; importaram-

se vocábulos para designar significantes e signos até aí desconhecidos; importaram-se 

modas. Na ilha do Pico, na freguesia das Ribeiras, até as festas locais em honra do Espírito 

Santo sofreram alterações que ainda hoje se mantêm. Os cortejos passaram a fazer-se com 

a presença de jovens, denominadas rainhas, ostentando vestes ricamente elaboradas e 

longos mantos bordados.

 
4 e 5 – Festas do Espírito Santo na ilha do Pico.

Em mais de uma década de trabalho de campo, nomeadamente, na área dos 

hábitos alimentares, constato que, apesar da clara aculturação, com importação do que 

é considerado novo, diferente e melhor, que possa combater e levar ao esquecimento 

do sentimento de pertença a uma terra de difícil labor, há comidas que permanecem 

(quase) imutáveis.

Este trabalho analisa o percurso de uma iguaria - a massa sovada -, como oferta à 

divindade e partilha entre familiares e vizinhos, durante as festas do Espírito Santo, e a 

sua simbólica, como elemento agregador e gregário da comunidade.

No sentido de clarificar a excepcionalidade da massa sovada como alimento/dádiva 

e oferenda que abrange as 9 ilhas, veja-se, de relâmpago, o que acontece em algumas das 

ilhas e as suas especialidades no campo da doçaria. Muitas delas se identificam com os 

seus próprios doces. 

S. Jorge tem as suas espécies.
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       6. Situação da ilha de S. Jorge                                            7 e 8. Espécies de S. Jorge

A ilha Graciosa, tem as suas queijadas e o alfenim.

         
       9. Queijadas da ilha Graciosa              10. Ex-votos em alfenim             11. Situação da ilha Graciosa

A ilha Terceira tem as suas Donas Amélias e também o alfenim.

       12. Situação da ilha Terceira                13. Donas Amélias                              14. Alfenim

S. Miguel tem as queijadas de Vila Franca do Campo e o bolo lêvedo.

          
     15. Queijadas de V.F. do Campo               16. Bolo lêvedo                   17. Situação da ilha de S. Miguel

Santa Maria tem o biscoito de orelha.
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18. Situação da ilha de Santa Maria; 19 e 20. Biscoito de orelha (Exclui-se a rosquilha – de buraco ao meio.

Todas as ilhas celebram o culto ao Espírito Santo. As comunidades mobilizam-se, 
anualmente, na preparação de manjares comunitários, na partilha de alimentos e em 
oferendas à divindade. 

                      

     21. Oferta de massa sovada presente na igreja.                         22. Rosquilhas para oferta

  
        23. Massa sovada – ofertas ao Espírito Santo.                    24. Refeição comunitária.

Embora cada ilha tenha a sua forma tradicional de festejar, há, em todas elas, 

alimentos comuns - carne de vaca, pão, vinho e massa sovada.

Este último é uma massa de pão enriquecida com ovos, açúcar, manteiga e leite. 
Adquire formatos e composição diferentes em cada ilha, mas é o único doce comum a 
todas. Embora cada ilha tenha características culturais e hábitos alimentares próprios, a 
massa sovada abrange todas.

Para a designar, não é preciso acrescentar o nome da ilha, como acontece, por 

exemplo, com as queijadas da Graciosa ou com as espécies de S. Jorge.  É massa sovada 
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apenas, podendo ter nomes diferentes em algumas ilhas, embora neste momento se esteja 

a normalizar e todos comecem a dizer massa sovada, em vez de pão adubado, rosquilha, etc. 

 
25 e 26 – Massa sovada para servir nas refeições comunitárias.

O que é, então, a massa sovada? 

Os habitantes das diferentes ilhas explicam, procurando a forma mais simples para 
designar o alimento, no seu conteúdo e no seu formato, o que fica muito além do seu 
valor simbólico: Massa sovada é um pão doce; Massa sovada diz-se de muitas maneiras: é um pão 
adubado (enriquecido, fertilizado); é um bolo lêvedo1; é uma rosquilha. Faz-se pelas festas … ou 
fazia-se! Agora come-se quando apetece. E como se quer. Com alcatra, na Terceira. Com molha de 
carne, no Pico. Com queijo, com manteiga ou com nada!

Dir-se-á que massa sovada é uma espécie de pão doce, como orientação para quem não 
sabe de que se trata, embora o seu significado vá muito para além desta comparação, dada 
a grande diversidade de receitas existentes para a sua preparação e a importância que 
lhe é dada no momento da festa. Os ingredientes básicos são farinha, açúcar, manteiga, 
leite ou água e ovos. Pode apresentar-se tipo bola alongada como o pão ou em forma de 
argola, com um buraco ao meio, ou entrelaçada, ou ainda rectangular, como no Faial: Na 
ilha do Faial, de onde o meu pai é natural, a massa sovada vai a cozer em tabuleiros rectangulares 
grandes. Ficam uns bolos altos e com o formato do tabuleiro2.

Massa doce deriva da massa do próprio pão que se tornou doce por acrescento de 
açúcar. Também pão adubado se identifica directamente com o que lhe deu origem. É um 
pão e não o pão, porque se lhe acrescenta o adubo, termo que para a generalidade das 
pessoas está ligado ao enriquecimento e fertilização da terra, enquanto que nas Flores, 
por comparação, também se atribui a esta massa, para significar enriquecido com algo doce. 

Bolo lêvedo ou massa lêveda porque, contrariamente ao pão, a massa sovada vai a 
levedar duas vezes - uma dentro do alguidar e outra, já depois de modelado, pronto para 
ir ao forno. 

1 Embora o bolo lêvedo hoje seja específico da ilha de S. Miguel, outrora, na ilha de Santa Maria, usava-se esta 
expressão para designar massa sovada. 
2 https://foodwithameaning.com/2018/04/18/massa-sovada-uma-receita-acoriana.

https://foodwithameaning.com/2018/04/18/massa
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Brindeiro ou Brindeira, termos outrora muito usados, estão relacionados com brinde, 
com oferta e com mimo, mas pode também significar bolo que se oferece como esmola, o 
que não deixa de ter o mesmo sentido. É o que acontecia na Ilha de São Miguel, segundo 
relata Augusto Gomes em Cozinha Tradicional da Ilha de São Miguel, ou na Ilha Terceira, 
onde era costume fazerem-se pãezinhos doces ou brindeiros de massa sovada, para oferecer 
a Santo António ou nos bodos (DIAS, 1986). O mesmo acontece ainda hoje em Achada 
Grande (Nordeste, S. Miguel), onde, no mês de Março, se oferecem a Nossa Senhora 
da Vida, figuras antropomórficas em massa sovada. Na Ilha de Santa Maria faziam-se 
expressamente pequenos pãezinhos doces para brindar as crianças, pelo Espírito Santo, 
aos quais se dava o mesmo nome. Em S. Miguel, na freguesia do Livramento, ainda há 
reminiscências das bonecas em massa sovada que as madrinhas ofereciam aos afilhados 
pela Páscoa, hábito que actualmente a Junta de Freguesia pretende reavivar e que está 
inequivocamente relacionado com prenda ou brinde. 

Até há poucos anos, fazia-se excepcionalmente, para os manjares de festa. Hoje, 
embora acessível no dia-a-dia, porque feito já nas padarias, continua a fazer parte 
integrante das festas do Espírito Santo, que decorrem em todas as ilhas, desde o Domingo 
de Pentecostes até, por vezes, ao final do Verão. É uma dádiva que simbolicamente une a 

comunidade entre si e ao divino, segundo uma lógica própria da sua organização social 

onde pontua o dar, o receber e o retribuir.

    
27 e 28 – Ofertas de massa sovada ao Espírito Santo.

Nestas festas, é ofertada em quantidade, segundo a promessa feita e, normalmente, 

colocada em açafates ornados de toalhas bordadas e de flores naturais que são transportados 

nas procissões pelo ofertante ou por um familiar. Contudo, em alguns casos é simplesmente 

depositado nos Impérios onde se honra o Espírito Santo para posteriormente, ser leiloado 

ou arrematado. Outros casos há em que se fazem promessas de massa sovada em forma de 

bolos antropomórficos ou zoomórficos, que são igualmente colocados nos Impérios.   
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29 e 30 – Massa sovada e rosquilhas – ofertas e promessas ao Espírito Santo.

Para celebrar a festa, é feita ou mandada fazer pelos responsáveis do desenrolar 
dos festejos – Mordomo, Imperador ou Irmandade - chegando normalmente às 
centenas de quilos de farinha, dado que o momento festivo também se caracteriza 
pela abundância partilhada entre os membros da comunidade.

  
31 e 32  – Massa sovada e rosquilhas – ofertas e promessas ao Espírito Santo.

    
33 e 34 – Distribuição de massa sovada e de rosquilhas.
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Assume o ponto alto como elemento integrador da comunidade, ao ser entregue 

ao pároco, dentro da igreja, antes da coroação, e colocada no altar, numa bandeja, lado a 

lado com a carne, com o vinho e com uma terrina de sopas, que também estarão presentes 
no manjar cerimonial aberto, na maior parte dos casos, a toda a população residente na 
freguesia.

Há jantares ou funções3 para as quais são convidadas mais de mil pessoas e onde é 
servida a massa sovada a toda a comunidade residente na freguesia ou a quem acorra à 
festa, mesmo que venha de fora; é ainda distribuída de casa em casa às pessoas doentes e 
outrora, também aos presos.

É, pois, um elemento de partilha que mobiliza a solidariedade de familiares e 
vizinhos. Dadas as excessivas despesas que estes manjares e distribuição de alimentos 
exigem, todos se organizam no sentido de colaborar com ingredientes que ajudam a fazer 
a festa. E, apesar de muitos dos seus organizadores a fazerem por promessa, é frequente 
receberem ajuda. Nas Flores, por exemplo, na freguesia da Lomba, como diz Alice Belo, 
ainda é costume mandar-se pão para o Império. Massa sovada, como agora se diz. Eu mando 
três. Depois é bento e vem um para casa. Agora os novos já não fazem. Serve esta dádiva para 
compensar o trabalho dos foliões que, entre outros alimentos, recebem sete pães doces.

Em algumas freguesias, há um fundo de empréstimo monetário aos mordomos 
apenas na base da confiança. Em 2015, só na ceia dos criadores de gado, os mordomos 
de Mosteiros (São Miguel) juntaram mil pessoas, às quais foi servida massa sovada. 
Além disso distribuíram dádivas, chamadas pensões, a 150 pessoas das quais constou 
carne, pão, vinho e massa sovada. A permanência desta e a constância da solidariedade 
na festa podem alargar-se a todas as outras ilhas dos Açores, mesmo se os hábitos vão 
mudando e se opte por procedimentos diferentes de ilha para ilha, de acordo com as 
suas necessidades e interesses.

Sendo a massa sovada um bolo/alimento/dádiva, entendido num universo que 
engloba todas as ilhas, bem como o espaço geográfico que caracteriza cada uma delas, 
sublinha-se aqui o facto de ser um bem patrimonial que se identifica com a cultura 
açoriana. Os testemunhos recolhidos são património e memória que contribuem para 
compreender o seu valor simbólico, para cada um individualmente, bem como para o 
conjunto da comunidade. 

Contudo, a sua presença não se restringe às festas do Espírito Santo. Ela tem 
tido lugar de destaque, em todas as ilhas, nas matanças, nas bodas de casamento, 
como ainda acontece com vigor na ilha Graciosa; nos manjares da Páscoa e nas ceias 
de Natal.

3 Significa o conjunto dos actos que constituem a festa do Espírito Santo, em cada uma das semanas em que se 
realiza (MBS, p. 99); Jantar da festa de Espírito Santo, oferecido pelo Imperador e ao qual presidem os Foliões (JSB, 
p. 287). 
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Durante a época de Natal, existiam sempre disponíveis figos passados, comprados em 
cestinhas ou ao peso, alfarrobas, massa sovada, vinho abafado... 
Teófilo Braga, Ribeira Seca, Vila Franca do Campo, São Miguel4. 

Também não passou despercebido aos irmãos Joseph e Henry Bullar, autores 
de Um Verão nos Açores e um Inverno no Vale das Furnas, publicado em Londres em 1849 
que, referindo-se a Vila Franca do Campo (ilha de S. Miguel) e à época pascal, dizem 
que se viam por toda a parte crianças de boca cheia, a saborear a sua “massa”. E até eles 
foram brindados com esta massa doce, pela Páscoa:

Terminaram as procissões e o badalar dos sinos da Quaresma, bem como o comer 
e o beber próprios da época, em que não fomos esquecidos pois recebemos presentes 
que aqui é costume fazer a pessoas de todas as categorias, neste período do ano. 
Entre outros, a Tomásia, com ar triunfal, pôs-nos à mesa do almoço uma 
oferta de seu próprio fabrico, um bolo de massa doce em que haviam sido 
metidos três ovos, parcialmente cobertos e seguros com tiras da mesma massa, 
cozidos até tomarem a cor castanha e levemente perfumados com incenso 
(BULLER, 986, p.148).

  
35 e 36 – Formatos da massa sovada.

Norberto da Cunha Pacheco em Graciosa – As Tradições e as Paisagens de uma ilha 

ao fazer a descrição de como eram as matanças, sublinha a presença da massa sovada, 

imprescindível na recepção aos familiares e vizinhos.

Também de massa sovada se faziam (e fazem) pequenos bonecos que as moças 

casadoiras ofereciam aos namorados, chamados ferromecos. 

Embora hoje estas práticas estejam arredadas do quotidiano, ainda são recordadas 

nos testemunhos de pessoas de 50 a 70 anos. Recordam igualmente o momento de amassar 

o pão, outrora comum em todas as casas, de cuja massa se retirava uma pequena porção 

e se guardava, de lado, enquanto se completava a amassadura ou enquanto a cozinheira 

confiava a outra pessoa a tarefa de a trabalhar.

4 http://ribeirasecavf.blogspot.pt/search/label/Natal  

http://ribeirasecavf.blogspot.pt/search/label/Natal
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Depois ia-se àquela massa e dava-se um jeito. Juntava-se açúcar, uns ovos, graxa de 
porco5 ou o que houvesse. Batata-doce raladinha, por exemplo. Leite se havia, se não, era 
água…
Maria de Jesus (n.1939), Corvo

Dava-se-lhe um saborzinho. Ficava uma massa doce que se cozia no forno e se dava às 
crianças. Eram um brindeirinhos.
Numénia Silva (n.1940), Faial

Eram dias de fartura e de festa, os dias em que se comia aquela massa doce … 
Paula (n.1960), Pico.

Toda a diversidade linguística e a multiplicidade de formas e tamanhos é 
significante do percurso que estes bolos atravessaram e do seu valor simbólico. Foi 
guloseima e mimo de criança, foi esmola para os mais necessitados, foi sempre bolo 
de festa e elemento de promessa, mas nem sempre esteve ao alcance fácil e rápido dos 
consumidores como está hoje. Conforme refere António Maria Gonçalves (n.1955), 
natural da ilha das Flores: Era um doce que, como os restantes, era raro, visto que só se tinha 
em casa pelo Espírito Santo ou pelo S. Pedro. Também era distribuído pelos convidados nas bodas 
de casamentos, o que confirma o carácter de excepção com que era feito. O seu odor e 
paladar ficaram na memória de todos e que este florentino descreve como uma massa 
doce que tinha gosto a festa, a um momento específico do calendário, e a abundância.

Hoje encontra-se com toda a facilidade, mesmo fora dos dias de festa, tanto nas 

padarias, como no pequeno comércio local e nas grandes superfícies.

Para as festas do Espírito Santo, são quase sempre feitas nas padarias, mas com a 

participação das mulheres de cada irmandade, que, por exemplo na Graciosa, oferecem 

o dia para essa actividade. Por exemplo, aquelas que trabalham ao dia como empregadas 

domésticas, deixam de ganhar o dia para o oferecer ao Divino. 

     
37 e 38 – Feitura da massa sovada I.

5 O mesmo que banha de porco.
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       39,40,41 – Feitura da massa sovada II.            42 – Fazer massa sovada é um acto colectivo.

A imaginação, a criatividade e a vontade de fazer desta massa algo de diferente, 

não tiveram limites, embora os ingredientes não pudessem variar muito. Em tempo mais 

longínquo, mas que não excede os 40 anos, eram todos susceptíveis de ser geridos de 

acordo com a economia doméstica, à excepção do açúcar que era comprado nas lojas ou 

trocado por trabalho ou outro bem, como ovos ou rendas, como acontecia na freguesia de 

São Mateus, na ilha do Pico.

Os ovos iam sendo armazenados semanas antes do momento excepcional da festa; 

a manteiga fazia-se, artesanalmente, a partir do leite das vacas que uma ou outra família 

possuía, ou usava-se banha de porco; a farinha vinha da moagem dos cereais disponíveis 

em casa. Porém, mesmo tratando-se de bens de produção caseira, nem todas as casas 

usufruíam da possibilidade de os ter, mas a festa foi, e em muitos casos continua a ser, uma 

oportunidade para reforçar os laços de solidariedade e de partilha, por isso os vizinhos e 

parentes contribuíam para os gastos, quando necessário.

E assim se foi fazendo a massa que, para ser diferente da do pão, para crescer, para 

ser iguaria de festa, tinha de ser enriquecida, sovada e mais lêveda. Variaram, então, os 

procedimentos, de acordo com as condições de cada família, ou das freguesias, ou das ilhas.
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Assim se tornou propriedade de todos, variando as  receitas desde a ilha de Santa 

Maria até ao Corvo, com ligeiras diferenças nas quantidades, na adição ou na subtracção de 

um ou outro ingrediente. Adquiriu diferentes designações das quais ainda hoje subsistem 

algumas que trazem a sua origem no significado, como massa doce, pão adubado, bolo lêvedo, 

massa lêveda e brindeiros, como já dissemos.  

Muitos acrescentarão a estas designações que cada uma delas é «uma espécie de 

massa sovada» e não a massa sovada que se faz na sua localidade, e outros dirão que nunca 

ouviram tal designação na sua própria ilha, contrariando opiniões de outros autóctones, 

precisamente porque este conceito é, por um lado, abrangente, e diz respeito a todas as 

ilhas e, por outro, restrito e particular a cada uma delas. Um exemplo: em Santa Maria, 

na freguesia de Santo Espírito, outrora dizia-se bolo lêvedo em vez de massa sovada, mas na 

Vila de Porto, que fica a quinze quilómetros, já não há memória do uso dessa expressão. 

O tamanho variou bastante ao longo do tempo e de ilha para ilha. As oferendas já 

foram consideravelmente mais reduzidas comparando-as às actuais que, em muitos sítios, 

atingem grandes medidas. A título de exemplo, diga-se que na parte sul da ilha do Pico 

se começa a instalar o hábito de brindar cada uma das pessoas que, durante as festas do 

Espírito Santo, vai rezar o terço a casa do mordomo com um bolo de massa sovada com 

25-30 cm de diâmetro, enquanto que os brindes a que se refere Augusto Gomes não 

teriam mais de 8-10cm. 

    
43 e 44 – Formatos e tamanhos da massa sovada.

Passou há muito as fronteiras das ilhas e seguiu na bagagem dos emigrantes para 

o Brasil, Canadá, Estados Unidos, Havai e todos os outros locais onde os açorianos se 

fixaram, mesmo temporariamente, como aconteceu em S. Jorge do Catofe (Angola), desde 

os anos 50 do século XX até 19756ou em Santa Catarina (Brasil), onde se fazem as festas 

do Espírito Santo, levadas pelos açorianos, aí fixados desde o século XVIII. É costume 

que os populares e devotos do Divino façam ou paguem promessas em acção de graças, oferecendo à 

6 http://kabiaka.blogspot.pt/

http://kabiaka.blogspot.pt
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Imperatriz «pão de massa sovada», no formato de partes do corpo humano (braço, cabeça, coração, 

seios) ou mesmo de animais (NUNES, 2007, p. 67). No Havai, a designação usada é pão doce 

e aparece em letreiros grafado como pãó-dõcé. 

45 - Havaí

Vejam-se alguns testemunhos de emigrantes que poderiam multiplicar-se por 

milhares de outros semelhantes, necessariamente marcados pelo sentimento do valor da 

comida como elo de ligação às origens, à família, aos lugares e, no caso particular desta 

massa doce, à festa:

Sou Terceirense e resido na Califórnia, e por isso estas coisas das nossas ilhas fazem-me 
sempre crescer água na boca. Aqui não temos disso... há um pão que é o Pão Havaiano 
que é parecido e, curiosamente, até parece que a receita original desse pão foi levada por 
emigrantes açorianos para o Havai!! Mas, diga-se de passagem, que não se compara à 
nossa Massa! Dá para matar um desconsolo lá de vez em quando...7

Vivo nos EUA, sou açoriana, e nunca me esqueci da massa sovada típica da minha ilha, 
S. Miguel. A aguardente é obrigatória, costume de S. Miguel, a minha avó usava às vezes 
álcool infusado com raspas de limão para dar sabor e para pôr a massa “bêbeda”. O costume 
das mulheres açorianas era de amassar a massa à tardinha, deixar esta levedar, levantarem-
se muito cedo, ainda de noite para tender a massa e depois assá-la no forno …8

(…) sou um micaelense residente no Brasil quero muito fazer a nossa massa sovada, mas, 
infelizmente não entendo certas medidas usados aí nos Açores (…)9

7 In https://receitas-nani.blogspot.com/2009/02/massa-sovada.html. 
8 Comentário a: https://receitas-nani.blogspot.com/2009/02/massa-sovada.htm
9 Comentário a : https://receitas-nani.blogspot.com/2009/02/massa-sovada.html

https://receitas-nani.blogspot.com/2009/02/massa-sovada.html
https://receitas-nani.blogspot.com/2009/02/massa-sovada.htm
https://receitas-nani.blogspot.com/2009/02/massa-sovada.html
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Surpreendem os testemunhos não só de açorianos (particularmente mulheres), como 

dos seus descendentes que, tendo nascido nos países para onde pais e avós emigraram, não 

deixam de fazer massa sovada pelas festas ou até no dia-a-dia. Diana, nascida no Canadá, 

filha de emigrantes, diz que sempre viu a sua mãe fazer massa sovada e que, agora, 

casada e com filhos, continua a fazer. Faltava-lhe uma receita escrita, pois nem a mãe, nem 

a avó lhe deixaram qualquer uma para que pudesse orientar-se. Procurou então saber 

medidas e quantidades correctas e adaptou a que considerou ser a mais semelhante com 

a que se fazia em sua casa. Passou a usar apenas manteiga e não uma mistura com banha, 

contrariamente ao que se fazia em casa dos pais, mas nunca põe raspa de limão, seguindo 

um preceito da mãe10. Este exemplo é bem ilustrativo de como, embora 

mantenha a designação de massa sovada, a receita se vai adaptando ao gosto de cada 

um e, como afirma Lina Moniz que há 20 anos faz e vende massa sovada, na Ilha do Pico: 

Varia de pessoa para pessoa, nem todos fazem igual, nem usam a mesma receita.

É assim que a identidade deste pão doce aparece, sem qualquer excepção, associada 

a pormenores de que as inúmeras receitas e os saberes-fazer dão conta. Os ingredientes-

base são sempre os mesmos. Mudam as quantidades. Muda o tipo de fermento. Mudam 

as voltas que se lhe dão. Muda o tempo de levedar. Mudam os ingredientes que se lhe 

adicionam, como aguardente, limão, canela ou noz-moscada, e continua a ser a massa 

sovada de cada um. No entanto, com as alterações que a vida e a distância trazem, para 

muitos o que muda, na verdade, é o facto da massa doce não cheirar a forno de lenha nem 

trazer consigo o odor e a memória da folha de conteira. Mudou o tempo, o ambiente e as 

mãos que traziam as recordações agora gravadas na receita de cada um: A nossa, à moda 

da minha avó, ficou na lembrança de muita gente que a provava. Parecia doçura de mel e fofa, com 

um colorido louro, recorda Rosa Silva, da Ilha Terceira. 

Hoje, qualquer cozinheira divulga a sua forma de fazer, certa de que essa é a melhor, 

a mais genuína e a mais tradicional, enfim a que mais estima, como herança:

Esta é uma receita de família, o meu avô era padeiro. Tenho que dizer que é óptima11.

Uns usam leite, outros apenas água; usam mais ou menos ovos, mais ou menos 

manteiga; mais ou menos banha mas a sua é sempre a receita da sua freguesia ou da 

sua ilha. Algumas mulheres que viveram emigradas e agora já regressadas às ilhas, 

habituaram-se a certas especiarias e ousaram incluí-las na sua receita, como acontece com 

a noz-moscada. De facto, os modos de fazer locais, regionais, nacionais e internacionais 

são resultado de um processo de miscigenação cultural, fazendo com que as culinárias 

10 http://azoresgal.blogspot.pt/2011/04/sweet-bread-massa-sovada.html
11 http://quiosquedasideias.com/quiosque/acompanhamentos/massa-doce-ou-massa-sovada/

http://azoresgal.blogspot.pt/2011/04/sweet-bread-massa-sovada.html
http://quiosquedasideias.com/quiosque/acompanhamentos/massa-doce-ou-massa-sovada/
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revelem vestígios de trocas culturais, neste caso, entre ilhas e entre os emigrantes que se 

fixaram para além do Atlântico.

O meu pão adubado12 é uma chávena de açúcar por cada quilo de farinha e seis ovos 
por cada quilo. Eu faço sempre 5 quilos de farinha, 250 g de manteiga, raspa de limão, 
um bocadinho de noz-moscada e fermento. Faço com água bem quentinha. Eu não gosto 
do leite, para o pão adubado. Gosto mais de água. Mas isto é interessante porque isto é 
diferente de tudo. Cada um faz à sua maneira. É diferente. E depois aquilo leveda e fica 
uma hora ou duas depois a levedar nas formas, uma hora ou duas, conforme está o tempo. 
Alice Belo (n.1946), Lomba, Flores.

Já noutras ilhas, o leite é imprescindível. Augusto Gomes que foi um pioneiro na 
recolha de receitas tradicionais dos Açores, para o seu livro sobre Cozinha Tradicional 
de S. Miguel seleccionou uma, onde constam 1,5l de leite para seis quilos de farinha. 
Contudo para a ilha de Santa Maria, nas duas que seleccionou não consta a presença 
do leite mas, numa delas, adverte que há quem o use (GOMES, 1998, p. 20).

Os muitos testemunhos, ouvidos em todas as ilhas, confirmam a diversidade das 
maneiras de fazer massa sovada e a sua origem de cunho popular, outrora feita de 
acordo com os recursos possíveis, mas hoje, bem recheada de ovos, açúcar e manteiga.

As receitas, quando ditas por quem as fez ou viu fazer muitas vezes e viveu o alvoroço 

daqueles dias de festa, bem marcados pela azáfama e pela distribuição de funções aos 

homens, às mulheres e às crianças, tornam-se em cativantes repositórios de sensações e 

sentimentos. Rosa Silva, natural da Ilha Terceira, orgulha-se de ter um vetusto livrinho de 

receitas, herança de família, onde consta a que ela considera ser a receita terceirense. As 

dicas dão-nos conta da sua simplicidade e, simultaneamente, da delicadeza do saber-fazer, 

dos gestos, dos tempos e do afecto que presidem à sua elaboração, em cada casa, em cada 

freguesia, em cada ilha.

Neste momento coexiste um tempo em que o amassar à mão vai dando lugar a 
processos condizentes com o desejo de tornar o quotidiano mais fácil e rápido e um 
outro tempo em que se pretende agarrar a tradição, renová-la e reavivá-la.

Por conseguinte, ouvimos opiniões muito diferentes sobre o estado da massa 
sovada, sem que seja posto em causa o relacionamento afectivo dos açorianos com 
este doce, não só pelo seu sabor mas, essencialmente, pelo que ele representa e traz à 
memória como sentimento de pertença a um grupo social específico.

As mudanças impõem-se naturalmente, mas vai sendo possível harmonizar as 
condições de vida com antigos preceitos, antigos gestos e memórias que ficaram como 
património das famílias que sempre viveram a festa como momentos de convívio.

12 Note-se a expressão ainda hoje usada por Alice Belo, contrariando o uso mais comum – massa sovada.
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Para além de se assistir a um vai-e-vem entre a manutenção e a renovação de 
antigas práticas, surgem as redes sociais, alimentadas por açorianos, que são uma 
montra da multiplicidade de maneiras de fazer e das alterações possíveis e necessárias 
para manter o hábito, como um elo e apego à comunidade. Embora recentíssimas, 
com não mais de 10 anos, elas contribuem para a sua divulgação e dão-nos conta da 
vivacidade que reina à volta desta iguaria. Os autores trocam opiniões sobre os modos 
de fazer, sobre as práticas, os cheiros e os sabores que a memória lhes traz. E inovam. 
Associam-se, assim, ao que se reflecte nas ilhas, de forma mais ou menos evidente. 
Dão receitas e dicas para confeccionar a massa, evoluindo de acordo com as novas 
condições de vida.

Da minha linda Ilha de S. Miguel, com muito carinho, trago-vos a receita da minha 
massa sovada feita na máquina de pão:
…
Aconselho vivamente a fazer somente a parte de amassar na máquina e depois deixar 
levedar fora e levá-la a cozer no forno, em forma redonda e alta. (…)
Para fazer na máquina terá que reduzir as quantidades. Quem não quiser pôr a levedar 
durante a noite, deixe levedar em local aquecido até dobrar de volume, ou então faça 
metade da receita e programe 3 horas.
O ideal seria fazer como na ilha, deixar levedar durante a noite, bem embrulhada em 
mantas, e só no dia seguinte formar o bolo …13.

Recorrem, com frequência e com saudade, aos modos de fazer da sua própria ilha e 

aos sabores que a memória guarda:

A Massa Sovada tem uma consistência extremamente fofa e aveludada, ao que juntando-
lhe o seu sabor adocicado e o seu perfume a sabores naturais, a torna muito desejada, 
apetecida, apreciada, pretendida e, naturalmente, comida14.

Toda a gastronomia, todos os hábitos alimentares, todos os doces são permeáveis 
às condições locais, como refere Maria da Conceição Vilhena, no seu trabalho intitulado 
Reminiscências Árabes na Doçaria Portuguesa.

(…) a doçaria é uma arte típica e variável de região para região, cujas diferenças são 
impostas pela história e pela geografia. É a invasão estrangeira, e é o convívio social, 
levando ao cruzamento de culturas; mas é também a diversidade de produtos naturais, 
permitindo diferentes experiências e combinações, que conduzem à descoberta de novas 
receitas.

A estes factores ter-se-ão juntado características peculiares identificadoras de grupo 

e representativas da função para o qual é feito o doce. Se se trata de uma promessa feita 

13 http://receitas-nani.blogspot.pt/2009/02/massa-sovada.html 
14 http://picodavigia2.blogs.sapo.pt/4098.html

http://receitas-nani.blogspot.pt/2009/02/massa-sovada.html
http://picodavigia2.blogs.sapo.pt/4098.html
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ao Espírito Santo, é visto e sentido como uma dádiva carregada de crença e pedido de 

protecção. Se se trata de uma oferta entre familiares e vizinhos, em momentos festivos, 

como os casamentos, os baptizados ou as matanças de porco, é uma forma de unir e 

ligar laços de parentesco e de vizinhança com um forte cariz de sentimento de pertença. 

Identificar a massa sovada como um património comum é um acto gregário que contribui 

para a identificação do indivíduo como elemento da mesma comunidade.

Preservar estas práticas é integrar a comida num sistema articulado de relações 

sociais e significados que caracterizam o acto de comer, de festejar e de conviver.

É a manifestação do sentimento da preservação da memória e da identidade, 
não só do grupo, mas também de práticas alimentares que, de outra forma, perder-
se-iam.

Este hábito insere-se num conjunto de processos que «devolvem às pessoas 
e grupos a consciência e o orgulho nas suas raízes e nas suas particularidades» 
(LEAL,2016, p. 80).

A massa sovada, mais do que um alimento, é uma ligação à terra, à família, aos 
amigos e à festa: Aqui, só me falta o ar da ilha e o cheiro de casa … porque o sabor está cá 

dentro de nós!, dizia um açoriano, natural das Flores, a residir em Lisboa. 
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