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mas também na cozinha da própria casa, na Figueira da Foz, onde testa as receitas

antigas que gosta de fotografar - tem mais loiças do que sapatos e um olhar
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promiscuidade saudável entre a academia e o mundo dos chefs, escreveu o livro

"Comer como uma Rainha", distinguido com um prémio internacional, e prepara-se

para lançar outro. "A Vida Secreta da Cozinha Portuguesa" chega em março e promete

mostrar como a História pode ajudar a derrubar alguns mitos do "tradicional".
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Ainda há segredos por revelar sobre a
nossa gastronomia?

Há algumas ideias erradas. Dizemos
com muita veleidade: isto "é tradicional",
isto "é que nos identifica", isto é "a nossa co-
zinha tradicional portuguesa", quando na
verdade alguns desses pratos são bem mais
recentes no nosso repositório de receituá-
rio do que à partida se possa pensar. O meu

próximo livro tem o título "A Vida Secreta
da Cozinha Portuguesa", precisamente por-
que pretende desmistificar algumas dessas

questões. Há muita dificuldade em ir além
da cozinha tradicional da sra. dona Maria
de Lourdes Modesto. As pessoas vêem
aquele livro como uma matriz — e é de fac-
to uma obra importantíssima!, na qual po-
demos encontrar a nossa nacionalidade e a

nossa identidade —
, mas muitas vezes pen-

sa-se que é o primeiro repositório de cozi-
nha tradicional, e não é. Muito daquele re-
ceituário é um receituário do século XX.

Falta perspetiva histórica?

Sim, quando se pensa emmemória e em

recuperar o tradicional, existe essa dificul-
dade em recuar além do século XX. Que é a

época da emergência dos nacionalismos, do

Estado Novo. Fazia parte da política do Es-
tado Novo promover o nacionalismo, havia
anecessidade de incentivar um orgulho nas

nossas raízes, associado também à comida
De que tipo de equívocos estamos a fa-
lar?

Dou-lhe um exemplo: a cabidela. Acha-
mos quase obsceno pensar nesse prato com
outra composição que não seja o arroz com

sangue, frango, galinha. Mas, na verdade, a

origem da cabidela é bem mais remota e o

arroz entra tardiamente na receita. A ver-
são mais antiga tem obviamente sangue,
mas não tem arroz, e leva pato, peru, perdiz,
uma variedade enorme de aves — usavam-
-se as extremidades e as abatesses, pernas,
asas, moelas, etc. Outro exemplo é o cozido



à portuguesa. Defendemos com garras o

nosso cozido "à portuguesa", mas na verda-
de quase todos os países têm um prato de

cozido, que depois assenta nas caracterís-
ticas do território. Mesmo em Portugal exis-

te uma enorme variedade de cozidos: mais

para sul usam-se leguminosas como o grão;
cada região tem os seus próprios enchidos,
nuns existe galinha e noutros não. Os ingre-
dientes variam com a geografiamas, no fun-

do, o cozido "à portuguesa" traduz-se num
cozido de carnes e de verduras que está dis-
seminado por toda a Europa há muito tem-
po, o que é curioso.

Nem tudo o que parece "tradicional" o

é "de facto".
Ter estudado o receituário da realeza

dá-me uma perspetiva do que sobreviveu
destes receituários dos grupos privilegia-
dos e, na verdade, temos muito poucos des-
tes pratos, que nós pensamos que nos iden-
tificam e nos filiam enquanto portugueses.
Por uma razão simples, porque a nossa co-
zinha era, até essa emergência dos naciona-

lismos, uma cozinha de matriz francesa. O

que a nossa corte comia era essencialmen-
te o que se comia no resto da Europa.
E isso incluía pratos que hoje pensamos

que nunca fizeram parte da nossa cul-
tura?

O que está escrito é aquilo que os pode-
rosos, os abonados, os privilegiados, as clas-

ses emergentes, podiam registar.Acomida
do quotidiano e das classes sociais menos
privilegiadas só se infere por fontes indire-
tas. Mas, mesmo com essa ressalva, de uma
forma geral, diria que há ingredientes — não
tanto pratos, mas ingredientes — que achá-

vamos que não faziam parte da nossa cul-
tura e que, na verdade, já faziam. As lenti-
lhas, por exemplo. Ou a pastinaca, a chero-

via, que existiam muito na zona do interior
e hoje associamos aos movimentos urba-
nos mais recentes, ao vegetarianismo, à de-
fesa do consumo saudável e local. Na ver-
dade, mesmo esses movimentos, muito ur-
banos, não são tão recentes assim... É tudo
um ciclo muito curioso.
A Reitoria da Universidade do Porto

inaugurou em novembro uma exposição

sobre "Os vegetarianos utópicos de há
100 anos"...

É espantoso pensar que em 1910 havia
mais de três mil pessoas a assinar uma revis-

ta de vegetarianismo em Portugal. No Por-
to, entre os intelectuais, existia uma comu-

A nossa cozinha era,
até essa emergência
dos nacionalismos,
uma cozinha de

matriz francesa.

0 que a nossa
coiie comia era
essencialmente

o que se comia

no resto da Europa.

nidade vegetariana, naturista, muito for-
te. Adoutora Isabel Drumond Braga, que
é da Universidade de Lisboa e talvez seja
a pessoa mais profícua em termos de his-
tória da alimentação no país, publicou re-
centemente, pela Biblioteca Nacional,
uma história do vegetarianismo em Por-

tugal. Mas, mesmo dentro do mundo da

investigação, é pouco conhecido que o ve-
getarianismo tem esta expressão interes-
santíssima no início do século XX. Sendo

que a obra "Culinária vegetariana, vege-
talina e menus frugívoros", o primeiro li-
vro de cozinha vegetariana, publicado em
1916, foi escrito por uma mulher, Maria
Julieta Ribeiro, o que também não era co-

mum, embora dentro desta literatura de
culinária existam alguns pseudónimos,
que certamente seriam de mulheres.

E espantoso

pensar que
em 1910 havia

mais de três

mil pessoas
a assinar

uma revista de

vegetarianismo
em Portugal.



E um livro de receitas?
Sim, mas não só. É um livro carrega-

do de noções, radical, com uma lingua-
gem muito agressiva, violenta, extrema-
mente moralista "E como se estivessem

a comer cadáveres", diz a autora sobre a

carne. Além disso — e claro que é preci-
so ver estas coisas àluz da época!...— .Ma-
ria Julieta fala também do conceito da
dona de casa perfeita e até de questões

que hoje estão muito na ordem do dia, li-
gadas à desmaterialização: o que é que se

deve ter em casa, "destralhar", arejar a

casa. Acho isto mesmo curioso e engra-
çado. Achamos que é tudo "new age" e

está tudo tão lá para trás...

Só estamos a recuperar o passado.
Parece que há momentos de amné-

sia Há duas ou três gerações de amnésia
e depois há uma epifania!

Foi essa curiosidade que a levou à his-

tória da alimentação?

Atualmente, integro um grupo de in-
vestigação na Universidade de Coimbra
e pedi uma licença sem vencimento para
fazer um doutoramento nesta área. Mas
tudo começou com o mestrado, em 2014.
Nessa altura, cheguei a considerar o mes-
trado em Política Cultural Autárquica, por
uma questão pragmática sou licenciada
em História de Arte e trabalhava numa
câmara, na área da cultura Mas, quando
li o currículo do mestrado em Alimenta-

ção: Fontes, Cultura e Sociedade, identi-

fiquei-me tanto que mudei de ideias. Ti-
nha cadeiras de cinema, literatura, histó-
ria de arte, religiões, história medieval,
contemporânea, antiguidade clássica, tu-
rismo... O que nos une a todos, de alguma
forma, é a alimentação. E há alimentos co-
muns a todos os povos, como o pão.

Sendo a gastronomia uma linguagem,
permite expressar uma cultura, nas

palavras do chef catalão Joan Roca.

0 que é que a história da gastronomia
nos pode contar sobre um tempo, um

povo ou uma cultura?

Não há nada mais agregador do que a

mesa. Os grandes acontecimentos ocor-
rem à mesa, a mesa é a celebração. Que-
braroritual da comida mais básica doquo-
tidiano é uma manifestação de cultura.
Tudo são manifestações: a comida asso-
ciada aos ritos da natureza e aos ritos das

religiões. Veja-se opão festivo, a quantida-
de de associações que fazemos e que te-
mos no receituário de pão, que mais do que
alimentoéum ritual. Os bodosaos pobres,
a comensalidade comunitária, a sopa dos

pobres... Não há, de facto, nada que seja tão

expressivo da vivência das pessoas. Exis-
tem outras coisas, mas a alimentação tem
essa visibilidade mesmo muito marcada



de dar expressão às culturas. Não há povo
que não tenha rituais associados à alimen-

tação. E é tudo muito visual, muito senso-

rial, é uma linguagem muito universal.

Ninguém é indiferente.

Os chef s ganharam estatuto de estre-

las, fazem programas de televisão, e
a gastronomia invadiu as conversas,
ganhou relevância nos media, está
na moda. Este crescente interesse

chega acompanhado da curiosidade

histórica, ou falta essa parte?
A cozinha tem mais visibilidade, mas

penso que é uma questão de escala — hoje
temos as redes sociais e uma quantidade
de publicações e de canais de televisão

que não existia há 20 anos. Moda e inte-
resse, existiram sempre. Basta pensar no
sucesso do programa de culinária de Ma-
ria de Lourdes Modesto. Não houve um
chef a passar pela televisão que não tenha
ficado conhecido: o chef Silva, o Michel.
Pelo lado espontâneo e natural, as pes-
soas olham para a cozinha com grande
interesse, porque faz parte do quotidia-
no. Acomida faz parte do nosso dia a dia,
é uma coisa absolutamente básica para
todos, o que muda é a forma como a en-
caramos na nossa vivência, uns encaram-
-na com mais erudição, outros com mais

curiosidade, mas é um universo comum.
Agora, de facto, a forma ostensiva como
a cozinha entra em determinados univer-
sos chega a ser perniciosa Os programas
de televisão são um motor muito impor-
tante, estimularam a curiosidade e o in-
teresse, mas agora toda a gente é "foodie",
toda a gente é blogger. Os miúdos vêem
os programas e acham que vão ser mas-
terchefs, acham que vão fazer um curso
de culinária e vão brilhar. Na verdade, a
cozinha é extremamente violenta. A co-

zinha, a restauração, é um trabalho ex-
tremamente exigente e, encarado numa
perspetiva briosa, é de uma enorme ab-

dicação. Sei-o por experiência Em 2015,
fiz um levantamento do receituário tra-
dicional da Figueira da Foz e todos os pra-
tos foram experimentados nos restauran-
tes. Conheço bem os bastidores.

0 receituário tradicional ainda se en-
contra nas cartas?

O que faz sentido, ao nível dos muni-
cípios, é que a restauração possa oferecer
o dito tradicional local — e foi um boca-
dinho frustrante perceber que existe essa

dificuldade. Na Figueira da Foz, uma ci-
dade com dezenas de restaurantes, só se

consegue comer uma feijoada de sames

(as bexigas-natatórias do bacalhau) em
dois sítios: no Poleiro, em Paião, do ou-
tro lado do rio, e no restaurante Carros-
sel. Esta iguaria está tão enraizada, ou es-

teve, nos costumes locais, que é uma

pena... Às vezes, há dificuldade em gerir
estas tendências.
Falta uma maior colaboração entre o

universo da gastronomia e a academia?

Os dois mundos começam agora a to-
car-se, mas ainda de uma forma pouco cla-
ra e objetiva Basta ver que, no programa da
RTP "História da Gastronomia Portugue-
sa", os protagonistas foram os chefs, não os

investigadores. Não digo isto com alguma
espécie de mágoa, atenção. É factual: se

aquele programa tivesse sido feito sem a

componente de, no final, haver um prato co-
zinhado pelo chef, não tinha sequer chega-
do à televisão. O investigador não vende, o
académico é cinzentão, amorfo, está fecha-
do na academia e nabiblioteca, não é "sexy",
não é sedutor — e o chef alcançou esse es-
tatuto há muito tempo.
Faz investigação, escreve livros ditos co-

merciais, participou nesse programa de

televisão. É fácil fazer a ponte entre os

dois mundos? É bem-visto?
Aminha intenção e levar o conhecimen-

to para fora da academia, e é verdade que
esse papel pode ser um pouco ingrato. Sin-
to-me muito respeitada na academia, mas
também estou sob escrutínio. Ainda há al-

gum pudor e receio em relação ao que é

muito comercial, como se isso implicasse
falhas no rigor. Mas esse foi sempre um cri-
tério meu: escrever para a generalidade das

pessoas, sem perder o rigor dos conceitos,
o que nem sempre é fácil. A Maria do Ro-
sário [Pedreira], a minha editora na Dom
Quixote, queixa-se muitas vezes: "Oh Gui-
da, por amor de Deus, qual cenóbio, qual
quê! Quem é que sabe o que é um cenóbio?
Ponha mosteiro, ponha convento... !" (risos)
De qualquer forma, penso que os dois mun-



dos começam a imiscuir-se um bocadinho.
O programa "História da Gastronomia Por-

tuguesa" veio trazer essa possibilidade, por-
que houve muitos investigadores que acei-
taram entrar.
No seu caso, viajou até Itália com o

chef Kiko Martins.
Sim, fomos a Nápoles, onde está o ma-

nuscrito da Infanta Maria, datado do sé-
culo XVI, que é, em termos de receituá-
rio escrito e conhecido, o primeiro livro
de cozinha Portugal. E foi uma experiên-
cia ótima, porque o chef Kiko não pratica
uma cozinha portuguesa — nem tem esse

desejo, assume claramente que é o con-
trário: trazer as cozinhas de todo o mun-
do, sobretudo asiáticas, para Portugal —

,

mas não deixa de ser um curioso e de ten-
tar perceber as origens de tudo. Conver-
sámos muito durante os dias de gravações
e depois passei semanas a receber men-
sagens no WhatsApp, sempre com mui-
tas questões, muitas curiosidades. Até que
um dia disse-lhe: "Olha, Kiko, a consulto-
ria paga-se, mas no teu caso está paga,
porque já me deste a ideia para o próximo
livro!"

Num livro de 1876,
do João da Mata,
encontramos a

receita de um

bolinho de bacalhau

que tem queijo
no seu recheio...

A intenção de escrever "A Vida Se-

creta da Cozinha Portuguesa" nas-
ceu dessas conversas?

Sim. Mas também porque, entre-
tanto, envolvi-me num outro projeto
que acabou por me conduzir na mesma

direção. Aeditora ABela co Monstro e

o jornal Público vão lançar uma cole-

ção representativa dos livros de culto da
cozinha portuguesa e convidaram-me

para selecionar obras, escrever um pre-
fácio e acompanhar o trabalho de inter-

pretação do receituário feito pelos chefs

que apadrinham cada um dos livros.
Este trabalho permitiu-me contactar
com os profissionais e ter a noção de

que, de facto, apesar de haver muita gen-
te a trabalhar muito bem a cozinha por-
tuguesa, há um desconhecimento gene-
ralizado da cozinha tradicional portu-
guesa.

Porquê?
Penso que, na maior parte dos casos,

tem muito a ver com a formação de
base. As escolas de hotelaria apostam
muito nas questões de técnica culiná-
ria, e a história fica um bocadinho

aquém das necessidades. Não quero
com isto dizer que devíamos voltar às

origens e fazer a cabidela como se fazia
há 500 anos, mas há que perceber as

origens para depois robustecer o traba-
lho atual. Quanto mais soubermos do

passado — as técnicas, os produtos, as

conjugações —
, melhor. Já não posso

ouvir dizer que se usavam as claras para
engomar os hábitos das freiras e depois
era preciso dar uso às gemas nos doces

conventuais. Ou que o excesso de espe-
ciarias era para encobrir os produtos já
deteriorados...
São mitos?

As fontesjános permitem perceber
que isso não é de todo assim. As espe-
ciarias eram de difícil acesso, ninguém

que pudesse comprar especiarias pre-
cisava de comer carne deteriorada ou
iria anular a putrefação com as especia-
rias, que eram superior em preço. O seu

uso ostensivo poderia ser uma questão
de gosto, sim, mas era também uma for-
ma de marcar posição, de estatuto. A
profusão, o excesso, era uma espécie de

novo-riquismo.
A cozinha é evolutiva.

Sim, e o conhecimento também,
temos de estar muito atentos e sobre-
tudo ter o cuidado de não fazer afirma-

ções demasiado taxativas. Tem sido

defendido, por exemplo, que a primei-
ra descrição técnica correspondente
ao que entendemos hoje como pata-
nisca é do visconde de Vilarinho de
São Romão, do século XIX. Mas, na
minha investigação, encontrei uma re-
ceita anterior, que já descreve exata-
mente aquela técnica, o bacalhau las-
cado depois de cozido, envolvido num
polme, com salsa picada, cebola pica-
da e tudo o mais.
Onde?

Está num manuscrito conventual
do século XVIII, mas a receita passa
despercebida, porque diz "bacalhau al-
bardado". O conhecimento tem flutua-

ções e a própria cozinha é evolutiva.

Aliás, há aquela polémica muito diver-
tida, quando surgiu em Lisboa uma ver-
são de pastéis de bacalhau com queijo.
Houve uma enorme indignação, mas
num livro de 1876, do João da Mata,
que foi o grande cozinheiro do século
XIX em Portugal, encontramos a re-
ceita de um bolinho de bacalhau que
tem queijo no recheio. E ninguém nos

garante que, daqui a 20 ou 30 anos, a
referência do bolinho não possa ser o
tal pastel de bacalhau com queijo... Se

alcançar esse estatuto é porque, de fac-

to, entrou mais no gosto do que a ver-
são anterior.
0 gosto português, o paladar, sofreu

grandes alterações no tempo?

Sim, mudou muito. Nas receitas do
século XVI, as primeiras de que temos

registo, não se distingue tanto o que en-
tendemos hoje como o doce e o salga-
do, por exemplo. Durante operíodo me-
dieval e tardio medieval, os pratos ditos

salgados eram muito adocicados. A
quantidade de carnes cozinhadas com

açúcares era imensa. E, por outro lado,
a doçaria tinha ingredientes inusitados

para o que hoje lhe associamos. As re-
ceitas de Manjar Branco, o grande pra-
to de doçaria do período medieval da
Idade Moderna, que estava dissemina-
do por toda a Europa, incluem arroz ou
farinha de arroz, leite, açúcar e também
uma proteína animal, quase sempre ga-



linha — com algumas variações, até para
obedecer às prescrições religiosas de je-
juns e abstinências. O livro de Domin-
gos Rodrigues, de 1680, tem uma ver-
são com pêros e outra com lagosta, para
os dias de jejum. Depois, um século exa-
tamente depois, em 1780, sai o livro de

Lucas Rigaud, já com uma matriz com-
pletamente diferente.
E onde é que se vê essa diferença
mais acentuada?

Na perda substancial da expressão
das especiarias, no corte de condimen-
tos nos molhos, que deixam de ser tão
agridoces para passarem a ser mais sua-
ves e amanteigados (a banha e a man-

teiga de vaca eram as gorduras utiliza-
das) e no substancial aumento de recei-
tuário com vegetais. No livro de Domin-

gos Rodrigues, as referências a verdes
eram escassas e as alcachofras e lenti-
lhas apareciam como os vegetais de
maior relevância. Hoje, não imagina-
mos a nossa cozinha sem feijão, sem to-
mate e sem batata. Mas estes alimen-

tos, que chegaram com a expansão, le-

varam muito tempo a ganhar espaço na
nossa alimentação. No receituário dos

privilegiados, durante séculos, nem se-

quer constavam.

Os seus livros são não só livros de

história, mas também de culinária.

Qual é o critério de seleção das re-
ceitas?

Há receituário que fica logo excluí-
do por já termos ou por já não ser fácil
encontrar aqueles produtos. Acontece
com algumas ervas aromáticas e sobre-
tudo peças de caça. A variedade de car-
nes na Idade Média era muito maior:
comia-se albatroz, cisne, gamo, uma sé-

rie de peças de carne que se foram per-
dendo. Depois há receitas com descri-

ções que não são elucidativas e, final-
mente, há aquelas que até seleciono,
mas ficam pelo caminho, porque tentei
reproduzi-las e não consegui.

Experimenta todas as receitas? E

frequente ter de fazer ajustes?

Experimento, sim. Não tenho a ve-
leidade de dizer que sou boa cozinhei-

ra, mas cozinho todos os dias e gosto,

para mim é terapêutico. Para o meu pri-
meiro livro, "Cinco Séculos à Mesa"
(Dom Quixote, 2016), no entanto, pedi
apoio a um restaurante, sobretudo para
a doçaria, que é muito mais exigente.
Não havia termómetros, as manteigas
que hoje compramos reagem a tempe-
raturas muito diferentes, é difícil per-
ceber os pontos de açúcar, termos como

"ponto pérola" são muito recentes.
Além disso, nestes receituários conven-
tuais, volta e meia aparece a descrição
e "a massa repousa enquanto se rezam
três Ave Marias..." — depende da velo-

cidade, não é? — ou acrescenta-se "um

punhado de farinha"... é muito difícil de

interpretar. Não consegui nenhuma
destas receitas àprimeira. Mas também
nunca existe essa intenção. Como tam-
bém sou eu que faço as fotografias, pri-
meiro tenho de testar a receita, para ver
se funciona, e depois repetir para a fo-

tografar. O meu marido diz que é víti-
ma do meu trabalho e, por cada livro,
engorda sete quilos... (risos)
As suas imagens têm uma estética
muito singular.

0 investigador
não vende,
o académico

é cinzentão,

amorfo, não é

sexy - e o chef

alcançou esse

estatuto há

muito tempo.
Com toda a honestidade, eu não sou fo-

tógrafa e não percebo nada de fotografia,
gosto é de composição, de encontrar o ân-

gulo que me agrada. Só sei fotografar com
luz natural, se está mau tempo não foto-
grafo. Disponho os objetos como me fa-
zem sentido, sem pensar naquelas duas li-
nhas que se cruzam ao fundo, é por intui-
ção. Acho que o meu olhar foi sendo mol-
dado pela História de Arte. Apintura figu-
rativa das naturezas-mortas sempre me

agradou.
Também faz "foodstyling".

Sim, interesso-me cada vez mais por
"foodstyling" e tenho feito alguns trabalhos

em parceria com um fotógrafo local. Não
sinto o "foodstyling" como um trabalho, di-
virto-me imenso, faço com imenso gozo.
Sou apaixonada por composição e perco-
-me pela cultura material relacionada com
a cozinha. Confesso que não tenho tantas
carteiras e sapatos como pratos e copos, são

dezenas e dezenas...

Agora toda a gente é

"foodie", toda a

gente é blogger.



"Comer Como uma Rainha - 0 receituá-
rio real do século XVI ao século XX"

(Dom Quixote, 2018) recebeu o prémio
de Literatura Gastronómica 2019, atri-
buído pela Academia Internacional de

Gastronomia. Ficou surpreendida?

Sim, este prémio teve um sabor especial,
sinto que me validou pessoalmente e dei-

xa-me tambémmuito feliz saber que um or-
ganismo desta natureza distingue e premeia
a História.
Tem uma rainha predileta, das cinco que
fala no livro?

A Dona Catarina de Áustria, sem dúvi-

da, desde logo porque me debrucei muito
sobre a história dela para a minha tese. Um
dos documentos que estudei descrevia um
mês de despesas na casa da rainha e, às tan-
tas, eu estava de tal maneira envolvida que
já me sentia a viver dentro daquela casa,
com aquelas personagens: a mulher que fez

a marmelada, a mulher que deu a folha de

couve na capoeira aos coelhos... E de cará-
ter administrativo, permite-nos saber mui-
to. Pagou-se "x por uma galinha, y pelas ce-

rejas para a rainha que vieram numa ceira
de Sintra". Estes pormenores são delicio-

sos, dão-nos aquela sensação de estar a es-

preitar pelo buraco da fechadura e a ver a
intimidade daquelas personagens.
Que fontes permitem reconstituir esse

passado à mesa?

Quanto mais avançamos no tempo,
mais fácil se torna encontrar informação.
No reinado de Dona Maria Pia [entre 1862
e 1889], há fontes muito mais fáceis de es-
tudar. Os menus são fantásticos. Os livros
de caráter administrativo, o rol de despe-
sas, dizem-nos o que foi comprado, mas um
menu é mais do que isso, é aquilo que se

serviu. Depois, há as fontes iconográficas,
a legislação sinodal... Existe uma série de



informação paralela, proveniente de fon-
tes indiretas, que pode ser cruzada e que
nos permite fazer leituras. Para a minha
tese de mestrado, estudei esse documento
de despesas e muitos outros. O livro esta-
va identificado como pertencente à ucha-
ria de Dom João 111 — ucharia é a despen-
sa, digamos assim —

, mas quando comecei
a ler aqueles nomes todos e a cruzar a in-
formação com o livro de moradores da casa
de Dom João 111, percebi que não podia ser.

Pelos nomes, consegui confirmar que era
afinal da "casa" da rainha e depois armei-
-me em Sherlock Holmes para tentar da-
tar o documento.

E conseguiu?
A data "1 de Maio, terça-feira" permi-

tiu-me, com o calendário, reduzir as hi-
póteses para sete possíveis anos, dentro
do período em que Dona Catarina de Áus-
tria esteve em Portugal, e depois estudei
uma série de documentação paralela até

conseguir datar o documento. A rainha
andava a acompanhar as obras de pintu-
ra da capela, havia o registo das despesas
de tintas..., uma coisa linda. De facto, acho

que encontrei nesta área a minha linha de

investigação, faço o que gosto e isso é um
privilégio, vi






