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As gastronomias locais traduzem um 
conjunto de legados históricos que 

identificam e distinguem os territórios 
e a evolução das suas populações, por 

isso são, atualmente, alvo de particular 
interesse e entusiasmo, quer por parte 
dos consumidores, quer por parte dos 

agentes de desenvolvimento. 

Gastronomia portuguesa: heranças antigas, 
dinâmicas modernas*

MARIA MANUEL VALAGÃO

Na sua íntima relação com 
a paisagem, com a cultura 
e com o território, as tra-
dições alimentares consti-
tuem-se, atualmente, como 
um dos pilares que sus-
tentam toda uma série de 
iniciativas de desenvolvi-
mento. Neste artigo, come-
çamos por situar o con-
texto da valorização das tradições alimentares e de 
como este conceito evoluiu, dando lugar a um outro 
mais abrangente – “as gastronomias locais” –, inse-
rindo-o, de seguida, na paisagem, no território e na 
cultura que lhe são próprios. 

As gastronomias locais traduzem um conjunto de 
legados históricos que identificam e distinguem os 
territórios e a evolução das 
suas populações, por isso 
são, atualmente, alvo de 
particular interesse e entu-

siasmo, quer por parte dos 
consumidores, quer por 
parte dos agentes de desen-
volvimento. Entre estas gas-
tronomias, usufruem de 
notoriedade especial as 
que se situam nos territó-
rios mediterrânicos, onde 
as austeras condições de 
produção agrícola, forja-

ram práticas alimentares assentes na parcimónia 
dos recursos. Trata-se de uma herança de extrema 
frugalidade alimentar, que explica a sua identidade 
caracterizada pela escassez de alimentos de ori-
gem animal, integrando também as muitas memó-
rias da fome que estão na origem da tão caracterís-
tica mobilidade destes povos em busca de melhores 
condições de vida. E são precisamente essas heran-

ças, essas memórias que 
são alvo, nos nossos dias, 
de diferentes olhares que 
vão no sentido de enalte-

cer este tipo de práticas alimentares antigas e de 
as reinterpretar à luz das novas tendências da cozi-
nha contemporânea e das gastronomias modernas.

Natureza, gastronomia e lazer, por via da tradição e 
da inovação alimentar, formam assim uma trilogia 

Natureza, gastronomia e lazer, por via da 
tradição e da inovação alimentar, formam 

assim uma trilogia indissociável.

* Texto baseado em Valagão, M. M. (org.) (2009), Natureza, 
Gastronomia & Lazer. Plantas silvestres alimentares e ervas 
aromáticas condimentares, Lisboa, Ed. Colibri e em Vala-
gão, M. M. (2011), “Dieta Mediterrânica, Património Ima-
terial da Humanidade”. Revista da APH (Associação Portu-
guesa de Horticultura), 105: 23-27, Lisboa.

Investigadora do IELT/FCSH, Universidade Nova de Lisboa
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indissociável. Constituin-
do-se como um domínio 
de reinvenção das práticas 
alimentares tradicionais, 
esta trilogia representa um 
dos eixos de valorização 
das produções agrícolas de 
qualidade e dos saberes-fa-
zer tradicionais. Isto porque 
a valorização das potencia-
lidades e recursos endógenos de um determinado 
espaço físico e cultural surge no âmbito da procura 
de soluções inovadoras e economicamente viáveis 
para a manutenção e diversificação da atividade 
agrícola familiar e para a fixação das populações. 
Em última análise, para o não abandono dos cam-
pos.

Ora, não deixa de ser interessante que essas “solu-
ções inovadoras” se fundamentem em grande parte 
no redescobrir de velhas complementaridades entre 
sistemas produtivos, alimentares e culturais, que 
coexistiam na vida familiar e na sociedade rural e 
que se foram desarticulando por via dos proces-
sos de terciarização da sociedade. Mas estes pro-
cessos, se num primeiro tempo parecem prescindir 
das tradições e de todos os 
seus paradigmas, nomea-
damente o das “carências 
alimentares” que caracteri-
zam grande parte das tra-
dições alimentares, a dado 
momento, fazem eles pró-
prios emergir a procura por 
aquilo que foi abandonado. 
Ou seja, quando as condi-
ções e o nível de vida atin-
gem um “patamar de sacie-
dade”, emerge a busca 
pelos produtos tradicionais e práticas de lazer cen-
tradas no território e no seu património alimentar. 
Há quem procure uma cozinha de aromas ou quem 
privilegie o uso de produtos com uma ligação direta 
ao local de produção ou, se possível, uma ligação de 

proximidade. Esta tendên-
cia manifesta-se, por exem-
plo, na procura de verdu-
ras frescas, pequenos frutos 
e todo o conjunto de hortí-
colas de espécies autócto-
nes. Interesse visível tam-
bém através do renascer 
das pequenas hortas, onde 
se associam as motivações 

contemplativas com as funcionais, através da cul-
tura das verduras ou outros produtos hortícolas 
para fins alimentares. Acresce ainda salientar que a 
domesticação de algumas plantas silvestres se tor-
nou indispensável, não só para a proteção das espé-
cies em risco de extinção através de um consumo 
exagerado, mas também para garantir o seu forne-
cimento de forma regular.

Salvaguardar quer as sementes quer os saberes agrí-
colas inerentes à produção e conservação de alimen-
tos, quer as práticas culinárias que os transformam 
em pratos apetecíveis e equilibrados é uma respon-
sabilidade partilhada com as comunidades locais, 
visando antes de mais a preservação e a transmis-
são destes saberes no conjunto daquele patrimó-

nio alimentar. Por sua vez, 
estes produtos são eles pró-
prios tributários dos recur-
sos agrícolas e dos “sabe-
res-fazer” locais que lhes 
estão associados. O agricul-
tor, produtor e garante da 
sobrevivência alimentar da 
família, foi, ao longo da his-
tória milenar do nosso terri-
tório, adotando, adaptando 
e melhorando quer as varie-
dades dos produtos, quer 

as técnicas de produção e conservação. Lutando 
contra a adversidade da natureza, da qual se tor-
nou guardião, foi evoluindo no modo de se alimen-
tar. Tudo isto obviamente consubstanciado no pra-
zer dos sabores.

… a valorização das potencialidades e 
recursos endógenos de um determinado 
espaço físico e cultural surge no âmbito 

da procura de soluções inovadoras 
e economicamente viáveis para a 

manutenção e diversificação da atividade 
agrícola familiar e para a fixação das 

populações. Em última análise, para o 
não abandono dos campos.

O agricultor, produtor e garante da 
sobrevivência alimentar da família, 
foi, ao longo da história milenar do 

nosso território, adotando, adaptando 
e melhorando quer as variedades dos 

produtos, quer as técnicas de produção 
e conservação. Lutando contra a 

adversidade da natureza, da qual se 
tornou guardião, foi evoluindo no modo 
de se alimentar. Tudo isto obviamente 

consubstanciado no prazer dos sabores.
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Tradições alimentares e gastronomias 
locais 

Depois de termos assistido à desertificação dos cam-
pos, ao êxodo para as cidades, em busca de uma 
vida melhor, essa natureza deixada para trás tor-
nou-se alvo de novos olhares. A paisagem de recur-
sos tangíveis – arvoredo, plantas, recursos alimenta-
res, comunidades, horizontes –, habitada por outros 
tantos contornos intangíveis – cultura oral, sabe-
res, modos de ser –, é classificada como patrimó-
nio a preservar e a valorizar. Reconhecidos como 
endógenos, estes recursos podem ser geradores de 
novas dinâmicas de desenvolvimento local, nomea-
damente quando integrados em práticas de lazer, 
que articulem entre si a fruição da natureza e das 
alimentações tradicionais. Aliás, a crescente interde-
pendência da trilogia referida de natureza, gastrono-
mia e lazer no processo de 
valorização dos territórios 
rurais equaciona a necessi-
dade de conceber projetos 
ou estratégias de desenvol-
vimento multifuncional e 
integrado que potenciem a 
atual atratividade das pai-
sagens, dos modos de vida 
e dos recursos. Nestes últi-
mos, interessam-nos par-
ticularmente os recursos alimentares locais, bem 
como os saberes que lhes estão associados. Uns 
e outros consubstanciam as tradições alimentares 
que deram lugar às gastronomias locais. 

Num contexto de liberdade de escolha alimentar, 
regressar às tradições é, atualmente, aceite como 
uma prática gastronómica, razão pela qual se alar-
gou o âmbito do conceito, para apoiar dinâmicas 
de valorização das tradições alimentares ancestrais 
e genuínas de um território. Passou a generalizar-se 
o uso da gastronomia local, sobretudo, quando se 
trata de dinamizar as tradições alimentares. Toda-
via, estas dinâmicas ocorrem num contexto de declí-
nio crescente das cozinhas tradicionais, quer ao 

nível dos procedimentos culinários, quer ao nível da 
qualidade dos produtos que lhe conferem a especi-
ficidade. 

Num momento em que tanto se fala da notorie-
dade do modelo alimentar mediterrânico, aquele 
onde se inserem grande parte das nossas tradições, 
apercebemo-nos de que, nas últimas três déca-
das, nos afastámos das suas principais característi-
cas, adotando aquilo que se convencionou designar 
por “modelo de consumo alimentar ocidental”. Tal 
mudança reflete-se tanto nas consequências para 
a saúde individual, favorecendo o aparecimento 
de doenças metabólicas degenerativas devido ao 
grande aumento do consumo de alimentos ricos em 
gorduras saturadas e açúcares, como na sustentabi-
lidade do mundo rural. 

Conhecer os usos alimenta-
res tradicionais, divulgando 
a importância da conserva-
ção e valorização das espé-
cies autóctones que lhes 
conferem as especificida-
des, significa também con-
tribuir para a manutenção 
da diversidade dos saberes 
e das identidades gastro-
nómicas locais. Em última 

análise, para as promover no contexto urbano como 
soluções alimentares, simples, saudáveis e rápidas. 
O interesse associado às cozinhas com base em 
aromas e verduras frescas de qualidade manifesta 
preocupações de natureza diversa por parte do con-
sumidor. Para além do prazer que sabores agradá-
veis proporcionam, aos quais se alia a promoção da 
própria saúde, o interesse por este tipo de cozinhas 
revela também o sentido de consumos alimentares 
cujos modos de produção agrícola sejam amigos do 
ambiente e contribuam para revitalizar a pequena 
agricultura.

Neste quadro, reabilitar antigas práticas alimentares 
tornou-se fonte de assumido interesse, quer para os 

Passou a generalizar-se o uso da 
gastronomia local, sobretudo, quando 

se trata de dinamizar as tradições 
alimentares. Todavia, estas dinâmicas 

ocorrem num contexto de declínio 
crescente das cozinhas tradicionais, quer 

ao nível dos procedimentos culinários, 
quer ao nível da qualidade dos produtos 

que lhe conferem a especificidade. 
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estudiosos nesta área, quer para os decisores públi-
cos e outros agentes de desenvolvimento. Uma das 
propostas que vem emergindo é a reconstrução da 
cultura gastronómica local como uma das compo-
nentes das novas dinâmicas de territorialização das 
práticas de lazer e de consumo alimentar. E com ela 
despontam as interrogações: como analisar o renas-
cer do interesse pela natureza ou pelas culturas ali-
mentares locais? Como perceber o interesse pelo 
património? Como integrar 
as temáticas da sustenta-
bilidade e da multifuncio-
nalidade nas estratégias de 
desenvolvimento de um ter-
ritório? 

Hoje em dia, falar de sus-
tentabilidade implica uma 
abordagem integrada, em 
que as heranças do passado 
se imbricam na moderni-
dade. Recuperar e perceber 
quais são os fundamentos das tradições, nomeada-
mente alimentares e gastronómicas, tornou-se uma 
vertente incontornável a ser integrada em dinâmicas 
de desenvolvimento. Conferir-lhes um significado, 
transformando-as num valor económico, explica, em 
parte, a conhecida citação de Afonso de Barros: “O 
espaço rural passou de espaço de onde se vem para 
espaço para onde se vai, de espaço de repulsão para 
espaço de atração, de espaço predominantemente 
agrícola para espaço predominantemente simbóli-
co”1. Esta ideia enuncia a complexidade da ques-
tão. Tanto mais complexa quanto, do nosso ponto 
de vista, este “espaço simbólico” aqui enunciado, se 
refere sobretudo às componentes tangíveis contidas 
na responsabilidade ambiental, social e sensorial 
pela qual a produção agrícola se deve reger. Obvia-
mente que está também em causa o modo como as 

1 Afonso de Barros, citado por Joaquim, Graça (1997), 
“Da identidade à sustentabilidade ou a emergência do 
«turismo responsável»”, in Sociologia – Problemas e Práti-
cas, n.º 23, Lisboa, CIES, pp. 71-100.

modernas dinâmicas de desenvolvimento se devem 
centrar na cultura, na tradição, nos bens coletivos, 
identitários e patrimoniais. Sem esquecer que cabe 
conservar e transmitir às gerações vindouras estes 
valores, mas também potenciá-los enquanto recur-
sos passíveis de gerarem alternativas económicas. 
E, claro, um desses recursos, como temos vindo a 
explicitar, é a gastronomia local.

Aliás, a grande relevância 
das gastronomias tradicio-
nais, enquanto conteúdos 
culturais das motivações 
turísticas é, inequivoca-
mente, reconhecida no 
nosso país, através da sua 
promoção como patrimó-
nio cultural nacional2. Esta 
decisão legitima não só as 
suas dimensões culturais, 
enquanto símbolo identi-
tário, como também apela 

ao seu conhecimento e divulgação, nomeadamente 
com fins de valorização económica dos territórios.

Comecemos por fazer o seu enquadramento, reen-
contrando a paisagem, o território e a cultura que 
lhes são próprios.

Paisagem, território e cultura

A par da gastronomia, a paisagem e os elementos 
que configuram os territórios rurais estão hoje pro-
fundamente associados aos conceitos de natureza 
e de ambiente. No imaginário coletivo, são encara-
dos como um valioso património natural a preser-
var e valorizar (José Neiva, 2007). Situemo-nos, por 
exemplo, no Alentejo, numa paisagem dominada 

2 Consultar, a este propósito, o documento legislativo: Gas-
tronomia como Património Cultural Nacional, Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 96/2000, de 26 de Julho, Lis-
boa, Portugal, 2000.

 http://data.dre.pt/eli/resolconsmin/96/2000/07/26/p/
dre/pt/html

… falar de sustentabilidade implica 
uma abordagem integrada, em que as 
heranças do passado se imbricam na 
modernidade. Recuperar e perceber 

quais são os fundamentos das 
tradições, nomeadamente alimentares e 
gastronómicas, tornou-se uma vertente 

incontornável a ser integrada em 
dinâmicas de desenvolvimento. Conferir-

lhes um significado, transformando-as 
num valor económico …

http://data.dre.pt/eli/resolconsmin/96/2000/07/26/p/
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pelo montado, na qual essa revalorização, numa 
perspetiva tanto ambiental e cultural, quanto eco-
nómica, se insere numa conceção destes espaços 
enquanto patrimónios multifuncionais e intergera-
cionais. Esta valorização patrimonial só será eficaz 
se congregar tanto funções produtivas e funções cul-
turais, quanto ambientais, recreativas, pedagógicas, 
simbólicas e estéticas. 

Destas, interessam-nos, particularmente, as que se 
relacionam com a cultura culinária rural, que é a 
base da cozinha familiar tradicional e que consti-
tui uma das manifestações da identidade mediter-
rânica, a melhor conhecer e preservar. Acresce que, 
se “a nossa cozinha é a paisagem posta na panela”3, 
a recuperação das cozinhas 
tradicionais e dos produtos 
alimentares que as consti-
tuem é também uma forma 
de valorizar as especifici-
dades do território e das 
suas paisagens. Estas, por 
sua vez, são o resultado da 
simbiose entre património 
natural e património cul-
tural, através de uma pre-
sença humana concertada 
com o equilíbrio ambiental. 
A paisagem contribui, pela 
sua singularidade, para a identidade local e reflete 
a história e a interação entre a população local e a 
natureza. Contém em si mesma muito do processo 
da produção alimentar e da sua evolução. 

Em Portugal, o montado é um dos sistemas que 
marca profundamente a paisagem dos territórios e 
que reflete a intervenção humana no seu entorno, 
com vista a responder a necessidades específicas. 
Trata-se de um sistema de utilização multifuncional 
e sustentada da paisagem do Sul e dos seus recursos 

3 Josep Pla, citado por Santi Santamaria, 2008: 255, a pro-
pósito das razões do declínio da cozinha tradicional 
catalã.

– que integra formas de aproveitamento das árvo-
res, sejam elas o sobreiro, a azinheira ou o pinheiro 
manso – e de produtos agroflorestais dos outros 
estratos da paisagem. Estes são constituídos por 
pastagens, matos, apicultura, exploração de plan-
tas aromáticas e medicinais, bem como de cogu-
melos silvestres, caça, entre outros. Integram-no, 
também, formas de povoamento próprias, que se 
estruturam em aldeias, em quintas, em quintinhas e 
montes nas herdades. Em todos se observa o apro-
veitamento simultâneo dos recursos silvestres com 
os dos produtos das hortas e hortejos onde cres-
cem espécies, autóctones e naturalizadas, com uso 
alimentar. Os saberes relacionados com a utiliza-
ção destes recursos florestais e agroflorestais fazem 

parte do património cultu-
ral e traduzem formas tradi-
cionais de aproveitamento 
do património natural, que 
são também uma forma de 
gestão e de conservação da 
paisagem. Constituem-se 
como marcos de continui-
dade da presença humana 
nesse espaço. Todos estes 
recursos são parte inte-
grante da biodiversidade 
local, assim como da iden-
tidade cultural e alimentar.

É com este pano de fundo que colocamos em pri-
meiro plano a atenção para recursos agroflorestais 
por vezes ignorados ou com pouca visibilidade nos 
processos de produção alimentar. Trata-se das plan-
tas silvestres alimentares, de coleta espontânea, que 
crescem durante a Primavera. Também são desig-
nadas, muitas vezes, por “plantas bravias” ou ervas 
daninhas das culturas. Destas, interessam-nos as 
que têm utilidade alimentar e nutricional4, às quais 

4 No texto, por razões de comodidade de leitura, utilizamos 
indistintamente as designações de plantas silvestres ali-
mentares, ervas silvestres alimentares ou plantas bravias 
comestíveis.

… se “a nossa cozinha é a paisagem 
posta na panela”, a recuperação das 
cozinhas tradicionais e dos produtos 

alimentares que as constituem é também 
uma forma de valorizar as especificidades 
do território e das suas paisagens. Estas, 
por sua vez, são o resultado da simbiose 

entre património natural e património 
cultural, através de uma presença 

humana concertada com o equilíbrio 
ambiental.
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se associam outras, as conhecidas ervas aromáti-
cas condimentares, espontâneas – como o orégão, 
poejo, tomilho, alecrim e tantas outras – ou cultiva-
das, como são, por exemplo, o coentro, a hortelã e 
outras que integram as tradições culinárias locais. 

No Sul do país, estes recursos alimentares consti-
tuem um sinal distintivo da cozinha familiar, que 
importa identificar, valorizar, em suma, patrimo-
nializar, para que não se percam nem os saberes 
a eles associados, nem as espécies que lhes confe-
rem sabores específicos. Ainda mais, porque, sendo 
a gastronomia parte integrante do património cul-
tural de um território, a sua interpretação e conhe-
cimento articulam-se com a história dos recursos 
locais e da paisagem, os quais se assumem como 
elementos-chave de valorização patrimonial e turís-
tica.

“O termo ‘património’ rela-
ciona-se, entre muitas 
outras aceções, com algo 
legado pelo passado, mais 
ou menos ‘passado’, que se 
quer conservar. Por sua vez, 
patrimonializar, significa 
‘converter’ em património, construir ‘património’, 
a partir de elementos pré-existentes, selecionados 
entre outros que não se incluem neste processo” 
(Contreras, 2007:18).

Contribuir para a patrimonialização destes recursos 
alimentares, enquanto sinais distintivos da história 
alimentar do mundo rural, significa, no nosso enten-
der, criar dispositivos que permitam não só conser-
vá-los, mas, sobretudo, utilizá-los e gerar dinâmi-
cas económicas de fixação das populações nestas 
zonas.

No âmbito dos recursos locais e das práticas alimen-
tares tradicionais, os territórios do nosso país com 
características mediterrânicas ocupam um lugar 
de destaque nas motivações turísticas e apresen-
tam um potencial inestimável de recursos naturais, 

nomeadamente, agroflorestais, bem como de sabe-
res tradicionais, que urge valorizar. 

O modo alimentar mediterrânico recobre situações 
tão diversificadas, que seria muito redutor defini-lo 
genericamente para todas as zonas mediterrânicas, 
com diferente história, embora com idênticas carac-
terísticas de flora e de fauna. O nosso país, que “é 
mediterrânico por natureza, atlântico por posição”5, 
constituiu, até há pouco tempo, uma das raras exce-
ções onde ainda se podia identificar este modelo, 
com toda a sua riqueza de legados históricos, de 
práticas seculares e de diversidade de produtos.

Geógrafos e historiadores consideraram que o Medi-
terrâneo se estende “até onde chegam as oliveiras”. 
Ora a oliveira cultiva-se por todo o continente por-
tuguês. Assim sendo, a alimentação mediterrânica 

seria praticada em todo 
este espaço geográfico.

A cozinha mediterrânica 
é conhecida como sendo 
uma cozinha de aromas e 
de verduras. A utilização 
culinária de produtos hortí-

colas, nomeadamente de verduras em abundância, 
e de ervas aromáticas condimentares, assim como 
de um conjunto de recursos silvestres/agroflorestais 
representa um dos aspetos emblemáticos das tra-
dições alimentares das zonas mediterrânicas, como 
também, um dos seus princípios ou características 
saudáveis. Neste contexto, as espécies silvestres 
alimentares – particularmente ricas em nutrientes 
essenciais, tais como sais minerais, vitaminas e áci-
dos gordos essenciais – são, atualmente, alvo de um 
interesse crescente por “nichos de mercado” que 
procuram conhecer verduras diferentes ou diversifi-
car a sua alimentação, experienciando sabores que 
lhes são específicos. Para além de serem saudáveis, 
dão cor e sabor aos pratos, o que justifica o entu-

5 Pequito, Rebelo (1929), A Terra Portuguesa, p. 55, citado 
por O. Ribeiro, op. cit., p. 39.

Contribuir para a patrimonialização 
destes recursos alimentares significa 

criar dispositivos que permitam não só 
conservá-los, mas, sobretudo, utilizá-los 

e gerar dinâmicas económicas de fixação 
das populações nestas zonas.
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siasmo recente observado em torno destas espécies 
bravias comestíveis. 

Satisfazer a curiosidade e a necessidade dos con-
sumidores que, eventualmente, desejem praticar 
um tipo de culinária mediterrânica, essa cozinha 
de aromas e verduras, passa por desencadear toda 
uma série de ações que vão no sentido de divul-
gar a importância não só dos produtos alimentares, 
mas também de pôr em evidência a importância do 
património alimentar, no seu conjunto.

O projeto do Ecomuseu de Recursos Flo-
restais em Vendas Novas

Um dos desafios implícitos nas “novas dinâmicas” 
dos territórios rurais consiste, precisamente, na 
organização de “olhares de dimensão local e regio-
nal, que possam ajudar ao 
desenvolvimento de ativi-
dades sustentáveis, dando 
visibilidade à nossa memó-
ria coletiva, permanente-
mente reestruturada pela 
marcha inexorável da his-
tória” (Joaquim, G. e Moreira, R., 2006: 207). Esses 
“olhares” configuram-se em formas de lazer que 
articulam o passado e o presente e materializam a 
relação tradição/inovação. Erguem-se como parte 
importante na definição de estratégias de desen-
volvimento local, pelo aproveitamento, promoção e 
valorização dos recursos endógenos de uma dada 
região. A par da temática associada ao valor ambien-
tal das regiões – valores cénicos das paisagens e da 
natureza –, a gastronomia apresenta-se como ele-
mento central na definição da trilogia natureza, gas-
tronomia e lazer. Com efeito, é em torno desta trilo-
gia que parecem estruturar-se algumas alternativas 
para a “definição de um futuro multifuncional para 
o espaço rural e para a agricultura”6. 

6 Sobre o desenvolvimento desta temática, consultar Guy 
Paillotin, Tais-toi et mange, 1999, bem como M. M. Vala-

O revisitar de formas de produção agrícola, de pre-
paração culinária e de práticas de consumo dos sis-
temas alimentares tradicionais direciona-nos para a 
reconstrução da memória e identidade dos lugares. 
Aqui chegados, estamos no plano de articular tra-
dição com inovação alimentar. As plantas silvestres 
alimentares e as ervas aromáticas condimentares, 
no conjunto dos recursos endógenos, constituíram-
-se como um tema federador de uma experiên-
cia/projeto de desenvolvimento experimental e 
demonstração.

O objetivo principal desta experiência foi o de sen-
sibilizar para a importância da constituição de 
um Ecomuseu de Recursos Florestais, criando um 
núcleo museológico de plantas silvestres alimen-
tares e ervas aromáticas condimentares, para fins 
de turismo cultural e gastronómico. Este projeto 
decorreu numa herdade da Fundação da Casa de 

Bragança, em parceria com 
a Escola Agrícola D. Carlos 
I, em Vendas Novas, Évora.

As plantas silvestres alimen-
tares e as ervas aromáticas 
condimentares são recur-

sos endógenos identitários da gastronomia local, 
e constituem um potencial a valorizar, nomeada-
mente com fins pedagógicos e de lazer. De ressaltar, 
como referimos atrás, quanto a sua preservação e 
valorização podem constituir uma via de desenvolvi-
mento local. Para tal, procurou-se interpretar e orga-
nizar os saberes relacionados com esses recursos e 
outros mais especializados, em torno de uma inicia-
tiva que tivesse não só uma função demonstrativa e 
pedagógica, mas também uma função económica.

O nosso contributo consistiu numa experiência de 
domesticação de algumas espécies de plantas sil-

gão, “The reinvention of food traditions and new uses of 
countryside” in Montanari, A. (ed.), Food and Environment. 
Geographies of Taste, Roma, Home of Geography Publica-
tions Series, 2002, p. 40.

As plantas silvestres alimentares e as 
ervas aromáticas condimentares são 
recursos endógenos identitários da 
gastronomia local, e constituem um 

potencial a valorizar…
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