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Série Alimentação na Cidade
Por Alexandra Prado Coelho texto e Vera Moutinho fotografia

Há cem anos, os alimentos chegavam à cidade às costas dos burros
ou das pessoas. A carne vinha mesmo pelas próprias patas até ao
matadouro. Lisboa tinha hortas e cursos de água. Que lições podemos
tirar das antigas formas de alimentar uma cidade?
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Tinham

alcunhas como Zefa
Caroca, Gregório Nabiço,
Manei Bombante, Joaquim
Pataruca ou Dionísio Batata.
Eram os saloios que viviam
na periferia de Lisboa, em
Loures, Sintra, Mafra, Torres
Vedras, trabalhando os ter-

renos férteis que alimentavam a cidade - e

que ainda hoje são zonas de grande produção
sobretudo de frutas e legumes.

De madrugada, entravam na cidade, em car-

roças, montados em burros ou a pé, carregados
de alimentos que vinham vender nas ruas e
mercados. Percorriam estradas e ruas até às

zonas centrais onde expunham as hortaliças
e outros produtos fresquinhos para os com-
pradores de Lisboa.

Eram tempos em que se via a comida a che-

gar à cidade. Sabia-se onde tinha sido produ-
zida, por que vias entrara, que caminhos per-

correra, quem era o agricultor que, algumas
horas antes, a tinha colhido no seu campo. Os
animais que se iam transformar em alimento,
esses vinham pelas suas próprias patas até ao
matadouro. Mas este cenário castiço e meio
bucólico já só existe em desenhos ou em fo-

tografias antigas.
Mariana Sanchez Salvador, investigadora do

Dinâmia'CET-lUL, do ISCTE (Instituto Superior
de Ciências do Trabalho e da Empresa), e au-
tora de Arquitectura e Comensalidade - uma
história da casa através das práticas culinárias,
está a trabalhar numa tese de doutoramento
precisamente sobre o abastecimento alimen-
Numa série de cinco textos e vídeos vamos
em busca de respostas sobre uma questão
no centro de muitos debates actuais e que
está a entrar nas agendas políticas: como se

alimenta, de forma sustentável, uma cidade?
Próximo tema: Quanto custa fazer uma
alimentação sustentável



tar de Lisboa. Vamos com ela até ao Arquivo
Fotográfico Municipal, na Rua da Palma, para
olharmos para essas imagens dos finais do sé-

culo XIX, inícios do século XX.
É aí que ela nos mostra um número da Ilus-

tração Portuguesa com um texto sobre os sa-

loios: "A Tia Zefa Caroca que lava a nossa roupa
na Ribeira do Jamor, o Gregório Nabiço que nos
traz o pipo do vinho branco de Colares, o Ma-
nuel Bombante que nos vende o pão da Porca-
lhota, de farinha trigueira, a Maria Rebola que
nunca nos falta com os queijinhos frescos, a Eli-

sa Madruga que é certa com o cesto dos ovos de
Idanha, o Joaquim Pataruca que não chega para
as encomendas com a sua manteiga de Sintra,
o Dionísio Batata que nos acarreta a bilha de

água de Canecas, são todos netos dos moiros."
"'Saloio' é uma palavra de origem árabe",

explica Mariana. "Na altura da reconquista da

cidade, D. Afonso Henriques permitiu que os

mouros continuassem a viver na periferia e a

partir da palavra árabe surgiu o termo 'saloio'

para estes camponeses." Arquitecta de forma-

ção, Mariana interessa-se por perceber como
os circuitos de abastecimento marcavam a ci-
dade - e como, em alguns casos, continuam

presentes na toponímia.
Vamos, por isso, até ao Rossio. "Aqui era o

epicentro de todo o abastecimento alimentar

antes do terramoto. Todas as terças-fei-
ras havia uma feira de produtos agrícolas
e não só." Os saloios e os seus produtos
chegavam por quatro vias principais: a cha-

mada Estrada de Andaluzes, hoje Rua das
Portas de Santo Antão, a de Arroios, actual
Av. Almirante Reis, a de Enxobregas (Xa-
bregas) e a de Alcântara, ao longo do rio.

"A zona em frente a Santa Apolónia, por
exemplo, era conhecida como a Praia dos Al-

garves porque era aí que chegavam os produtos
do Algarve", continua a investigadora. "E temos
na toponímia uma série de pistas deliciosas co-
mo Campo das Cebolas ou Terreiro do Trigo."
Quando hoje se fala em encurtar distâncias de
abastecimento para produtos frescos, a re-
ferência são geralmente os 50 ou os 30 qui-
lómetros, "a distância que uma pessoa ou
um animal conseguia percorrer num dia".

A cidade foi crescendo e evoluindo e

novos mercados foram surgindo.
Depois do terramoto de 1755, com
o desaparecimento do Hospital
de Todos os Santos, o mercado
do Rossio passou para a Praça

da Figueira - inicialmente a céu

aberto e depois, a partir de 1885, com um ma-
jestoso edifício em ferro, com quatro cúpulas,
três naves e 8000 metros, que ocupava todo o
centro da praça, e que foi demolido em 1949.

Entretanto, na frente ribeirinha também ha-
via alterações, com o mercado da Ribeira Velha,
localizado junto à Casa dos Bicos, a transferir-se

gradualmente, nos finais do século XIX, para a
Ribeira Nova, onde ainda hoje está o Mercado
da Ribeira. "Primeiro transferiu-se o peixe, a
lota manteve-se muito tempo junto ao rio e o

peixe vendia-se depois no mercado."
No Arquivo Municipal encontramos muitas

imagens das varinas com as canastras de pei-
xe à cabeça e dos vendedores ambulantes de
muitos produtos, dos figos secos ao leite (al-

guns acompanhados pelos animais, que iam
ordenhando conforme as necessidades), bolos,
etc. Mais tarde, também as frutas e hortaliças
se instalaram na Ribeira Nova.

Quatro pneus vazios
André Magalhães, um dos sócios da lisboeta
Taberna da Rua das Flores, também conhece
bem esta história. "Temos de pensar que
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Do campo à cidade
Em cima, saloias na
cidade numa fotografia
de Artur Leitão Bárcia

(1873-1945), no virar
do século XIX. E um

postal com o buliço no
Mercado de 24 de Julho,
Lisboa, em 1907



na cidade, até inícios do século XX, não havia
meios de transporte motorizados. As aves, a

criação, podiam vir nas carroças, mas os bor-

regos, os cabritos, as vacas, chegavam vivos

à cidade e eram dirigidos por pastores." Tem
51 anos mas ainda se lembra de, quando era

criança, ver os saloios entrar na cidade. "Vi-
nham pela Calçada de Carriche com carroças
carregadas de vegetais das hortas."

Venceslau Rupeta, agricultor de Loures que
vende os seus legumes no MARL (Mercado
Abastecedor da Região de Lisboa), ainda viveu

algo de semelhante. "Antigamente, os produtos
iam daqui em carroças", recorda. Foi com o

seu pai que as coisas começaram a mudar. "O

meu pai comprou um carro grande e levava

os produtos dos vizinhos. Foram logo uns 20
ou 30 que deixaram de ir de carroças. Antes

disso, os animais escorregavam muitas vezes
ali à entrada da Calçada de Carriche e [se se

magoavam] era como ficar com um carro com
os quatro pneus vazios. Mas eu disso já não
me lembro, só de quando o meu pai já tinha o

camião, e às 5h30 da manhã estávamos na Av.

24 de Junho, no célebre Cacau da Ribeira."
Mas se o grosso dos frescos vinha da perife-

ria, no interior da cidade existia também al-

guma actividade agrícola. Diz Mariana: "Hoje
falamos muito de agricultura urbana como
sendo um fenómeno novo, uma prática con-

temporânea, mas sempre existiu nas cidades.
Basta ver a quantidade de campos que temos,
Campo Pequeno, Campo Grande, Campo de

Ourique, Campolide, era zonas muito férteis.
Os Olivais chamam-se assim porque havia uma
giande mancha de olival, em torno de Santos-
o-Velho produzia-se azeite."

E havia muitas hortas que, para além de se-

rem produtivas, eram também populares es-

paços de lazer. O Arquivo guarda imagens, por
exemplo, da zona em redor do Aqueduto das

Águas Livres, a Quinta da Rabicha, que Raimun-
do de Bulhão Pato descreve assim num dos seus

textos: "Na Rabicha, o sumptuoso 'hotel', ao ar
livre, debaixo de um parreiral, ao pé do tanque,
sempre transbordando de água, fornecia as pes-
cadinhas de rabo na boca, ovos duros, queijo
saloio, pão de Belas, alface repolhuda, a verda-
deira alface lisboeta, que nem a de Roma lhe dá

de rosto. Era um banquete. (...) Fruta de graça e

que fruta! A pera-do-conde, a marquesa, a cor-

reia, a de sete-cotovelos, a virgulosa, a colmar.
Tudo isso desapareceu, quase completamente."

O campo, cada vez mais longe
A nostalgia de um mundo que insiste em desa-

parece - em transformar-se - é uma constante
ao longo do tempo. O passado é sempre, de

alguma forma, idealizado. Mas o progresso, na
forma de carros, comboios e, mais tarde, avi-

ões, trouxe coisas positivas, reduziu distâncias.

Não se pode dizer que produtos vindos de

partes longínquas do mundo começaram então

a chegar a Lisboa porque, muito antes disso,

já chegavam. Os Descobrimentos tornaram a

capital um local por onde circulavam as mais
exóticas especiarias. Já no século XX, as lojas

chiques enchiam-se de produtos sofisticados
vindos de Paris. Numa descrição do que eram
as montras lisboetas nas semanas que ante-
cediam o Natal, Ramalho Ortigão enumera-
va: "Caixas de figos do Algarve, bordadas
a pita, barrilinhos de azeitonas de Sevilha e
latas esmaltadas de sardinhas de Nantes, de
corned beef americano, de atum de Marse-
lha e áefoiegras de Estrasburgo preenchem

o quadro no primeiro plano das montras."

Depois do comboio, o avião. Nos anos 40
do século XX já é possível trazer até à cidade,
em pouco tempo, produtos de todo o mundo.

Já não são os barcos o meio de transporte pri-
vilegiado e já não se vê, como no passado, a

comida a entrar e a atravessar ruas e avenidas.

0 abastecimento foi-se tornando menos visível,
o campo foi ficando mais distante.

A arquitecta britânica Carolyn Steel, autora
do livro TheHungry City - HowFoodShapes Our
Lives estuda este fenómeno, que aconteceu em
todas as grandes cidades. Quando passou por
Lisboa, em 2013, explicou, numa entrevista ao
PÚBLICO, que o abastecimento alimentar foi

sempre determinante na vida urbana - e, em

alguns casos, revelou-se mesmo fatal.
"Roma literalmente comeu até morrer. A ne-

cessidade constante de expandir o império,
nomeadamente a conquista do Egipto, tinha
como objectivo o abastecimento em cereais. E,
de repente, Roma tinha de manter militarmen-
te este país enorme e que ficava longíssimo. 0
império tornou-se grande de mais."

As transformações nas cidades conduziram a

uma "quebra da nossa relação com a comida"
e a uma desvalorização da agricultura, diz Ca-

rolyn nessa entrevista. "Antes dos comboios, as

pessoas compreendiam o verdadeiro valor da
comida." Houve um afastamento em relação à

Natureza, a terra fértil foi desprezada, as linhas
de água foram ignoradas.

E o que aconteceu em Lisboa? Qual é hoje
o cenário da bacia alimentar da cidade? Esse

é o trabalho que o Colégio F 3(Food, Farming,
Forestry), da Universidade de Lisboa, está a de-
senvolver. Para que se possam pensar políticas,
racionalizar a produção e o transporte dos ali-

mentos, para que se possa garantir a segurança
alimentar, é fundamental começar por traçar o

retrato. E, para isso, faltam ainda muitos dados.
Samuel Niza, investigador do Instituto Su-

perior Técnico, é um dos membros do Colé-

gio F 3e tem trabalhado precisamente sobre
o conceito de bacia alimentar. Conversámos
com ele junto das hortas de Venceslau Rupeta,
em Loures, e ouvimos a explicação: "A bacia



alimentar é a área que abastece uma cidade
em alimentos e é importante conhecê-la para
se promover estratégias para o planeamento
alimentar urbano."

Situação-limite é aquela em que o núcleo ur-
bano está totalmente dependente do exterior,
sem produção em redor. Não é, obviamente, o

caso de Lisboa, mas isso não significa que não

haja vulnerabilidades. "Tivemos esse exemplo
há uns anos, com a greve dos camionistas e a

falta de abastecimento de leite. Em caso de
catástrofe, e tal como os circuitos estão mon-
tados hoje, muito dependentes das vias de co-

municação, haveria impactos grandes porque
dificilmente conseguiríamos fazer chegar os

alimentos às cidades."

Aliás, nota Samuel Niza, "tem-se dado recen-
temente um fenómeno, as lojas que vendem
alimentos têm vindo a diminuir muito a sua

capacidade de armazenamento". Isto deve-
se ao facto de o espaço custar dinheiro, mas
também às pessoas terem voltado a procurar
mais alimentos frescos, que se vendem no dia.
"As lojas são abastecidas quase diariamente, o

que até tem impacto no trânsito da cidade."

O cimento em cima da terra
O estudo do Colégio F 3está ainda no início,
mas os investigadores já se aperceberam da

dificuldade em obter números concretos re-
lativos à forma como os alimentos circulam.
"Não sabemos exactamente como isso se passa.
0 MARL, por exemplo, recebe alimentos que
não são consumidos aqui porque abastece uma

região que vai para além da área metropolitana
de Lisboa", explica. "Era importante conhe-
cermos esses percursos para se planear nu-
ma lógica de segurança alimentar, garantindo
maior auto-suficiência da região, mais eficiên-
cia energética, tornando os circuitos mais cur-

tos e potenciando mais o emprego nesta área."
Para já, o que se conhece são os grandes nú-

meros: são produzidas na área metropolitana
de Lisboa perto de 700 mil toneladas de ali-

mentos, importam-se 2,6 milhões de toneladas
do resto do país e 4,4 milhões do resto do mun-
do; exportam-se 2,8 milhões de toneladas para
o resto do país e 1,4 para o resto do mundo.

"Lisboa-cidade é muito dependente do exte-

rior", diz Niza. "Há concelhos profundamente
rurais e outros quase totalmente urbanizados e

esses são 100% dependentes de abastecimen-
to. E os circuitos não estão a ser geridos, estão

a acontecer." Para além de mais informação
poder ajudar a gerir as coisas de forma mais

racional, ajudaria também a traçar políticas
para aumentar a resiliência também em ter-
mos de produção. "Não podemos esquecer
que a área metropolitana de Lisboa representa
um terço da população do país. Obviamente

que não poderíamos produzir tudo aqui mas

poderíamos ser mais auto-suficientes se esse

sector fosse mais planeado."
Fomos com Leonel Fadigas, arquitecto paisa-

gista e também investigador ligado ao projecto
do Colégio F3, até ao vale de Negrais, na zona
de Sintra, a uma área rural, com a terra dividida

em pequenas parcelas, algumas trabalhadas, ou-

tras não. "Temos aqui uma zona historicamente
muito fértil. Lisboa é o resultado disto. Há solos

parecidos com estes, os chamados 'barros de

Lisboa', que vão de Benfica até Oeiras e que eram
as melhores zonas produtoras de trigo do país.
Ainda hoje se vê muitos restos de moinhos."

É importante ter uma perspectiva histórica.
"A ocupação romana aqui é muito antiga e sem-

pre a partir deste potencial de solos muito ri-
cos." Aponta para o horizonte. "Vemos muitas
manchas de terrenos que estão abandonados,

As imagens à direita são da
reportagem em vídeo:
A investigadora Mariana
Sanchez Salvador à conversa
com Alexandra Prado Coelho;
as "águas invisíveis" no Museu
do Traje; com o arquitecto
paisagista Luís Fadigas
publico.pt/alimentacao-na-cidade



que não têm condições para sobreviver. Anti-

gamente, a agricultura de auto-subsistência

aguentava isto. Foram sempre zonas de parce-
las pequenas, que alimentavam uma família.
No Inverno, quando alagava, usavam as par-
celas na meia encosta."

Em meados do século XX, o mundo rural

começa a sofrer grandes transformações. "Em

1960, ainda tínhamos cerca de 40% da popula-
ção activa na agricultura, em 71 era 27%, neste

momento, se calhar, temos 4 ou S%", prosse-

gue Fadigas. "Se essa mão-de-obra não ocupa
a totalidade dos solos férteis, vemos ter muitos
solos abandonados." Muitas vezes, os terre-
nos passaram para as mãos de vários herdeiros

que não os trabalham, mas também não os

vendem. "O problema é que o solo agrícola,
em termos de mercado, não vale quase nada",
sobretudo se forem pequenas parcelas, sem

possibilidade de juntar a outras.
A isto soma-se outro factor: "As cidades, que

nasceram em sítios com solos férteis, come-

çam a estender-se sobre as zonas agrícolas.
Crescem matando o solo que as alimentava."
Leonel Fadigas tem estudado o caso de Sintra

e a evolução da construção entre 1981 e 2011.

"Admitindo que toda a população de Sintra

que cresceu se instalou em casas novas e que
se executaram 80% dos alvarás aprovados, che-

gamos a 2011 com 12 mil fogos a mais do que o

crescimento da população."
"Ou seja", conclui o investigador, "temos o

território cheio de construção que não vai ter
utilidade. O conjunto dos PDM aprovados na

primeira geração previam áreas de constru-

ção urbana para alojar 34 milhões de pessoas
se todos se concretizassem. Nós somos 10 mi-
lhões". O que aconteceu foi que "em muitos
casos o único rendimento possível dos solos

era a urbanização".
E houve ainda outro factor: as políticas agrí-

colas. "Incentivou-se a não produção. Em Por-

tugal, houve uma fase em que os apoios eram
sobretudo para as grandes produções e os cere-
ais. Só há uns 15 anos é que se passou a apoiar
mais os hortícolas e os frutícolas."

Há, contudo, problemas de organização da

produção e comercialização. "Existem picos de

produção que o mercado interno não conse-

gue absorver. Quando isso acontece, tem de se



armazenar. Mas, à medida que o tempo passa,
o espaço no frigorífico vai ficando mais vazio e

está-se a pagar para arrefecer ar. Nesse ponto,
compensa mais importar frutas ou legumes de
outras zonas do mundo, que estão a produzir
nessa altura."

E o que fazer, então, para aproveitar melhor
solos férteis que não estão a ser usados? "Nas
áreas de periferia urbana podem ser usados
de forma mais próxima, para mercados de
bairro, uma oferta de nicho que pode ajudar
a criar alguns empregos e a recuperar espaços
abandonados. A agricultura tem de se fazer em
diferentes escalas. Estamos num caminho novo

para encarar o que é a agricultura."

As "águas invisíveis
Tal como, em muitos casos, nos esquecemos
da terra, esquecemo-nos também das águas
que a alimentam. Luís Ribeiro, professor do
Instituto Superior Técnico e especialista em re-
cursos hídricos, fala das "águas invisíveis" que
continuam a existir em Lisboa, apesar de todas

as impermeabilizações dos solos e dos encana-
mentos subterrâneos das antigas ribeiras.

Leva-nos até ao Parque Botânico do Montei-
ro-Mor, no Museu do Traje, Lumiar, e mostra
a água das minas, que corre no interior das

pedras e que, aqui e ali, surge também no ex-
terior. "Há pessoas que pensam que as águas
subterrâneas vêm do centro da Terra, mas não
há mistério nenhum, são simplesmente águas
da chuva. Há uma parte da chuva que escoa

superficialmente para os rios, a outra infiltra-se

nos solos, sendo que algumas formações são

mais ou menos permeáveis e têm maior ou
menor capacidade para armazenar água."

É por isso que, diz Luís Ribeiro, não faz sen-
tido que todo o debate sobre a água se centre
na construção de barragens. "As pessoas ain-
da não perceberam que nós, no subterrâneo,
temos vários Alquevas." E dá o exemplo da

Margem Sul, onde a água que se consome vem
do sistema aquífero do distrito
de Setúbal. "É tudo água sub-

terrânea, com captações que
podem atingir os 200 metros

de profundidade, e é uma água óptima para a
saúde porque é mais mineralizada por estar
em contacto com a rocha." É "uma loucura",
repete, estar a pensar-se "construir barragens
esquecendo as origens naturais".

E em Lisboa qual é a situação? "Como qual-
quer cidade, tem uma enorme pressão urbanís-
tica. No passado impermeabilizaram-se áreas

que não se deviam ter impermeabilizado e isso

vê-se com as cheias. As cidades crescem e não
há uma leitura da Natureza." No caso de Lisboa,
"a Av. Almirante Reis e a Av. da República eram
duas linhas de água; antes de a cidade existir,
essas duas linhas descarregavam para o Tejo,
tanto de forma superficial como subterrânea".

Depois "começou a impermeabilizar-se, a
construir parques de estacionamento, centros
comerciais com caves.". Isso faz com que ho-

je "a captação de águas subterrâneas esteja
a ser mal aproveitada" e estes são recursos

que, se não forem utilizados, vão parar ao rio
e "perdem-se".

Espreitamos por uma abertura na rocha e

vemos a água que corre. Trata-se dos mesmos
sistemas que ao longo de séculos garantiram
que Lisboa era uma zona fértil, onde era fá-

cil produzir alimentos - as muitas hortas que
existiam, e ainda sobrevivem nalguns pontos
da cidade, são prova disso.

E porque é que é importante conhecer tudo
isto? É Mariana Sanchez Salvador que, no nosso

passeio pelo Rossio, responde: "Decidi fazer o

meu doutoramento nesta área por causa de um
conjunto de preocupações: temos a consciên-
cia de que estamos a ocupar o planeta de forma

completamente insustentável e estamos a atin-

gir pontos de viragem em termos de poluição,
oceanos, redução da biodiversidade. A espécie
humana está a ter um impacto inaceitável sobre

o planeta. As cidades têm não só que estudar e

perceber como é que isso se passou em termos
históricos, mas liderar o processo de criar no-
vas estratégias para lidar com isso."

O facto de ser arquitecta leva-a a ter um olhar

particular sobre estes temas. "Na arquitectura
e no urbanismo, as soluções que propomos
pretendem durar décadas ou séculos. Muitas
vezes não é possível recuperar certas coisas,
mas perceber que havia zonas onde não se

construía porque tinham um potencial pro-
dutivo e isso tinha vantagens em termos eco-

lógicos, de escoamento de águas, de clima e

qualidade de vida, pode ajudar-nos a projectar
melhor o futuro."

Quando se fala em abastecimento alimen-

tar, conclui a investigadora, "não faz sentido

pensar para daqui a três anos, é preciso pensar
para daqui a 300". Porque, como dizia o antigo
primeiro-ministro britânico Winston Churchill,
"quanto mais para trás olharmos, mais para a
frente conseguimos ver".
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