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AS AMÊIJOAS, BULHÃO PATO
E OS AÇORES
amêijoa é o ingrediente distintivo de
dois pratos famosos na gastronomia
portuguesa: a “carne de porco à
alentejana” e as “amêijoas à Bulhão
Pato”. Não iremos maçar os leitores com as respetivas receitas,
onde bivalves e coentros se
abraçam em harmonia perfeita, mas sim falar do homem
que empresta o seu nome
ao segundo destes pratos.
Raimundo Bulhão Pato (1829-1912) foi um poeta e
literato ultrarromântico que sempre olhou com reserva a geração moderna. De estirpe fidalga, cultivava o
gosto aristocrático pela caça e boa mesa e os seus textos memorialistas (Sob os Ciprestes, 1877; Memórias,
1896) são pródigos em referências gastronómicas aos
“jantares-poemas” no Hotel Bragança, onde os pratos
confecionados por João da Matta, autor da Arte de
Cozinha (1876), faziam as delícias dos participantes
nessas tertúlias literárias. O crítico gastronómico José
Quitério, na sua obra Escritores à mesa (2010), identifica várias receitas criadas por Bulhão Pato, quase
todas relacionadas com a atividade cinegética (perdizes e lebres), mas não lhe atribui a autoria das célebres amêijoas, um dos pratos finalistas ao concurso
“As 7 Maravilhas da Gastronomia Portuguesa”. Assim,
a origem da receita deve ser interpretada como uma
homenagem do seu criador a Bulhão Pato, grande
apreciador deste bivalve, o qual se reproduzia com
abundância na Trafaria, junto à residência do poeta, a

CLAMS, BULHÃO PATO AND THE AZORES
The clam, especially the grooved carpet clam, is a
distinctive main ingredient in two famous Portuguese
cuisine specials: pork “Alentejo” and “Bulhão Pato
Clams”. We are not going to give you readers these
recipes where bivalves and coriander embrace in
perfect harmony but yet to tell you some aspects
about the man from which this second dish is named
for. Raimundo Bulhão Pato (1829-1912) was a poet
and a literature personality from a brief ultraromantic
period who always regarded the modern generation
that followed his own with kin mistrust. From a noble
family he was an aristocratic fan of sport hunting and
fine cuisine and their memorial texts (Sob os Ciprestes,
1877; Memórias, 1896) often refer to gastronomic
details in their famous descriptions of the “dinning with
poetry” in the Hotel Bragança where dishes prepared by
João da Matta, author of Arte de Cozinha or The Art of
Cuisine (1876), made everyone present in those literary
reunions feel delighted with their exquisite food. The
gastronomy critic José Quitério in his book Escritores
à mesa or Writers at Table (2010), identifies several
recipes created by Bulhão Pato, almost always with
ingredients coming from his hunting excursions (mostly
partridges and hares) although he does not give him
the due credit for the “Bulhão Pato” clams, a dish that
was one of the finalists at the 7 wonders of Portuguese
Cuisine. Thus, the origin of this famous recipe should
be regarded as an homage from its creator to Bulhão
Pato himself, a renowned “lover” of this magnificent
clam, a regular breeding species in Trafaria, quite close

BULHÃO PATO VISITOU EM DOIS ANOS CONSECUTIVOS A ILHA DE SÃO
MIGUEL E AS SUAS IMPRESSÕES DE VIAGEM FICARAM REGISTADAS
NO LIVRO DOS AÇORES: CARTAS (1866), ONDE DECLARA QUE
"DIANTE DESTAS MARAVILHAS DA NATUREZA É QUE O HOMEM
MAIS ORGULHOSO SENTE O NADA DAS SUAS VAIDADES.
FOR TWO CONSECUTIVE YEARS, BULHÃO PATO VISITED S.MIGUEL
ISLAND AND HIS VOYAGE NOTES BECAME REGISTERED IN HIS BOOK
LETTER FROM THE AZORES (1866) WHERE HE STATES THAT "FACING
THESE WONDERS OF NATURE THE MOST PROUD MAN WILL FACE THE
MEANINGLESS OF HIS VANITIES".
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“Casa do Monte”, com vista privilegiada sobre o estuário do Tejo e a cidade de Lisboa. Bulhão Pato visitou
em dois anos consecutivos a ilha de São Miguel e as
suas impressões de viagem ficaram registadas no livro Dos Açores: cartas (1866), onde declara que “diante
destas maravilhas da natureza é que o homem mais
orgulhoso sente o nada das suas vaidades”. Não há
qualquer indício de que o poeta tivesse degustado
amêijoas nos Açores, até porque elas apenas existem
na Fajã do Santo Cristo em São Jorge, ilha onde nunca
esteve, mas ao seu requintado paladar e curiosidade
de touriste não passou despercebido o mais singular
dos mariscos açorianos – a craca: “As cracas são um
marisco primoroso e desconhecido em Portugal. Apanham-se com dificuldade; mesmo na ilha, poucas vezes aparecem nas mesas”.

to the poet’s home, Casa do Monte, with a privileged
view of the Tagus estuary and the city of Lisbon. For
two consecutive years, Bulhão Pato visited S. Miguel
Island and his voyage notes became registered in his
book Letter from the Azores (1866) where he states
that “facing these wonders of nature the most proud
man will face the meaningless of his vanities”. We do
not have any proof that the poet did taste clams in
the Azores as they only exist in a unique location from
S. Jorge Island named Fajã do Santo Cristo, where he
never has been although to his refined gourmet’s taste
and touriste curiosity the most famous of all Azorean
shellfish he certainly did not fail to delight with – The
Azorean Barnacle: “Barnacles are a prime shellfish
unknown in Portugal. Difficult to collect they are rare
even in the Island’s restaurants”.

texto de/text by:
Carlos Rilley
tradução/translation:
João Pedro Barreiros

Raimundo Bulhão Pato retratado por Columbano Bordalo
Pinheiro em 1883. Óleo sobre tela. Museu do Chiado (Lisboa).
Raimundo Bulhão Pato, as portrayed by Columbano Bordalo
Pinheiro in 1883. Oil on canvas. Museu do Chiado (Lisboa).
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AMÊIJOA AO NATURAL
mêijoa é a designação comum dada as
várias espécies de moluscos bivalves
que, adotando a terminologia científica, pertencem à família dos Veneridae. Uma destas espécies, a Ruditapes decussatus, está presente em
todo o litoral atlântico europeu e
tem nas lagunas e reentrâncias
da costa com fundos de areia
limpa o seu habitat natural.
As características oceânicas
do arquipélago dos Açores,
localizado a grande distância das massas continentais
(europeia e americana) que o enquadram, não oferecem
as condições ideais para a existência desta espécie, cuja
presença na lagoa da Fajã do Santo Cristo, ilha de S. Jorge, se tornou por isso mesmo um case study digno de
destaque entre os especialistas em Malacologia. Coube

CLAM AU NATUREL
Amêijoa (Clam) is the vernacular common designation
given to a number of Species of bivalve mollusks all
within the family Veneridae. One of these species – the
Grooved carpet shell Ruditapes decussatus – is common
throughout the European shores especially in estuaries
and coastal lagoons with sandy to muddy bottoms. The
Oceanic characteristics of the Azores Islands and the vast
distance to both the American and European mainland
do not present those ideal ecological habitats which
would favor the development of clams. Their presence
is therefore exclusive to the São Jorge Island coastal
lagoon known as Fajã do Santo Cristo a fact that has
become a true case study for Malacology experts. The
British researcher Brian Morton, in1967, produced the

UMA DESTAS ESPÉCIES, A RUDITAPES DECUSSATUS, ESTÁ PRESENTE EM TODO O
LITORAL ATLÂNTICO EUROPEU E TEM NAS LAGUNAS E REENTRÂNCIAS DA COSTA
COM FUNDOS DE AREIA LIMPA O SEU HABITAT NATURAL.
ONE OF THESE SPECIES – THE GROOVED CARPET SHELL RUDITAPES DECUSSATUS – IS COMMON
THROUGHOUT THE EUROPEAN SHORES ESPECIALLY IN ESTUARIES AND COASTAL LAGOONS WITH
SANDY TO MUDDY BOTTOMS.
texto de/text by:
Carlos Rilley
tradução/translation:
João Pedro Barreiros
Desenho original de/Original drawing by:
João Pedro Barreiros
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ao investigador britânico Brian Morton, em 1967, o primeiro relatório científico sobre a existência deste bivalve na lagoa da Fajã de Santo Cristo, cujo fundo raso e
índices de salinidade, únicos em todo o arquipélago,
foram propícios à fixação de uma espécie introduzida,
voluntária ou acidentalmente, no decurso do século
XIX, já que a formação da plataforma onde a Ruditapes
decussatus foi acolhida, a Fajã de Santo Cristo, deu-se
na sequência do terramoto que abalou a ilha de S. Jorge em julho de 1757, um dos mais violentos episódios
sísmicos ocorridos nos Açores desde o seu povoamento no século XV. Independentemente das teses sobre
a introdução e colonização desta espécie que, como
diz o Padre Manuel Azevedo da Cunha na suas Notas
Históricas (1924), já integrava a dieta alimentar local no
primeiro quartel do século XX, o que importa destacar
é a singularidade deste interessante caso de Ecologia
histórica, bem como o sabor único das excepcionais
amêijoas açorianas, quando comparadas com as suas
primas asiáticas, Venerupis philippinarium, que hoje invadem o mercado global da aquacultura.

first scientific report on the occurrence of this shellfish
in the São Jorge lagoon and described its shallow depth
and unique salinity to favor the colonization of this
exotic species either deliberate or accidental during
the course of the XIXth century since the formation of
the lagoon of St. Cristo dates from an earthquake that
ravaged São Jorge in July 1757 and was indeed one of
the most violent seismic episodes affecting the Azores
since the Portuguese settlement. Despite the academic
debate over how this clam appears and when it did
become established, Father Manuel Azevedo da Cunha
(Notas Históricas 1924) already reported the fact that
the species was a regular presence in local gastronomy
by the XXth cen-tury’s first quarter. In fact what is
important to note is the absolute singularity of his-toric
ecology case study as well as the unique taste of Azorean
clams when compared to their Asian sister species,
Venerupis philippinarium, now abundant worldwide
due to aquaculture.

COUBE AO INVESTIGADOR BRITÂNICO BRIAN MORTON, EM 1967, O PRIMEIRO
RELATÓRIO CIENTÍFICO SOBRE A EXISTÊNCIA DESTE BIVALVE NA LAGOA DA FAJÃ DE
SANTO CRISTO.
THE BRITISH RESEARCHER BRIAN MORTON, IN1967, PRODUCED THE FIRST SCIENTIFIC REPORT ON
THE OCCURRENCE OF THIS SHELLFISH IN THE SÃO JORGE LAGOON.
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