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O cuscuz, alimento que faz parte do património culinário madeirense,

desvenda uma história de miscigenação cultural que dá a conhecer uma
relação entre o Norte de África e Portugal. De origem magrebina, é
reconhecido como um elemento comum da culinária entre os países da
região do norte de África.

A sua memória perdura em alguns territórios do país e um pouco por todo
o mundo. O cuscuz, sendo um alimento similar na zona da Macaronésia, é
um produto que mostra uma identidade desta zona atlântica, preparado de
A rota do cuscuz
da Madeira nos vários territórios.
maneiras
diferentes
Em Cabo Verde, o cuscuz toma a forma de um bolo tradicional feito com
farinha de milho enquanto que, na Madeira, é preparado à mão utilizando
farinha de trigo, tal como acontece na Mauritânia.

No mundo

A origem do cuscuz parece estar na região do leste do norte de Africa. Sendo

difícil precisar a sua origem geográfica e, no entanto, reconhecido como uma
iguaria tradicional do Norte de Africa e um componente comum da culinária
entre os países do Magreb. Em Portugal, o cuscuz passou a ser conhecido
desde o reinado de D. Manuel I (1495-1521).
Tornou-se a base de alimentação para milhões de pessoas em todo o mundo.
Atualmente é objeto de recriação por parte de Chefs em vários países,
ocupando um lugar nas ementas dos restaurantes.
Com a falta do cultivo de trigo e com a chegada de máquinas de cuscuz,
transformou-se num produto embalado, encontrando-se facilmente nas
prateleiras dos supermercados, pronto a ser consumido. No entanto, a busca
pelo cuscuz autêntico exige ter conhecimento da origem do prato e da sua
história, das tradições, práticas e saberes envolvidos na sua produção.

Uma viagem até à Ilha

Duarte Martins

Através de achados arqueológicos, como os cuscuzeiros e outros utensílios

que foram encontrados em Álcacer Ceguer em Marrocos, entre o séc. XV e
XVI, é possível presumir a preparação e o consumo do cuscuz entre a
população portuguesa que habitava naquela antiga região.
Tornando-se um alimento resultante das trocas culturais entre Portugal e a
região do Norte de África, o seu consumo foi generalizado pelos campos rurais
e cidades portuguesas. A primeira referência escrita da palavra “cuscuz” surge
num manuscrito do seculo XV.

A

partir do século XVIII, a produção e o consumo de cuscuz foi
desaparecendo da culinária portuguesa, exceto em Trás-os-Montes e na Ilha da
Madeira, onde perdura até hoje.
Vários historiadores consideram que o cuscuz foi introduzido na Madeira por
altura do seu povoamento, tornando-se num dos pratos mais antigos da ilha.
Um alimento ancestral e tradicional, transmitido com sabedoria de geração em
geração, atualmente a preparação e consumo de cuscuz é encontrado em vários
territórios da região.

“O cuscuz – parece que foi introduzido na culinária madeirense pelos escravos
mouros do tempo dos povoadores – e dos pratos mais divulgados: farinha, agua
morna temperada com sal e com uma vassourinha de sigurelha vao burifando a
farinha e sacudindo o alguidar assim se vao formando as pequenas bolas de
massa crua que depois se retiram para dentro de uma toalha de linho em que
vao para o cozimento no cuscuseiro, ou seja, num grande recipiente de barro, no
genero de panela com fundo concavo e com um crivo largo.
Este cuscuseiro e colocado na boca de uma grande panela e as bolinhas de
massa ali cozem, dentro da toalha de linho, no vapor de agua, durante algumas
horas. Depois e exposto ao sol para secar.”
Visconde do Porto da Cruz, A Culinária Madeirense – Das Artes e da História da Madeira, vol.6, nº33

Dos vários produtos que chegaram a ilha, ate a década de setenta do seculo
XV, a cultura do trigo sobressaia na economia madeirense. Assim, a presença
deste cereal na Madeira permitiu a preparação de cuscuz, um legado vivo de
uma rota migratória que existiu há séculos, de povos, práticas e saberes,
tornando-se parte do património alimentar da Ilha da Madeira.

Atualmente o cuscuz é preparado em vários locais como na zona da Ponta do
Sol, Calheta e São Vicente, e em algumas casas fazer cuscuz continua a juntar
algumas famílias. Os processos de preparação do cuscuz variam de território
para território mas os utensílios são os mesmos e os gestos, que se repetem há
séculos, são idênticos.

Era um prato consumido principalmente em datas comemorativas sendo que

agora é preparado ao longo de todo o ano e pode ser incorporado nas várias
preferências alimentares.

Nos três territórios onde ainda existe a prática do cuscuz, o modo de trabalhar o
grão é diferente, obtendo assim resultados diferentes em relação à cor, peso,
tamanho do grão, textura e sabor.

Nesta ilha a preparação do cuscuz é feita com farinha de trigo, fermento e
água morna temperada com sal e segurelha, trabalhando a massa através de um
movimento de mãos, até obter um granulado.

As técnicas abrangem um método de cozinhar, que é semelhante em todos os
territórios da região onde ainda se confeciona o prato: o cuscuz é cozido dentro
de um pano, a vapor, ao lume a lenha.
O cuscuz é envolto numa toalha de linho, inserido numa panela tendo pedaços
de louça ou cascas de lapas no fundo. O som dos cacos ou das lapas a
chocalharem indica que a água está a ferver.
Após a cozedura, o cuscuz é outra vez trabalhado, sendo esfregado enquanto
quente. De seguida é posto a secar.

Calheta

enseada, montes e serras

O concelho da Calheta estende-se ao longo de 116km2, oferecendo belas

paisagens panorâmicas, recortadas por campos agrícolas e banhadas pelo
oceano Atlântico. Daí o seu nome, Calheta, pequena enseada ou baía.
Fundado em 1835, o concelho é composto por oito freguesias: Calheta, Estreito
da Calheta, Arco da Calheta, Prazeres, Jardim do Mar, Paul do Mar, Fajã da
Ovelha e Ponta do Pargo.

Os solos da Calheta sempre foram férteis, permitindo com que este território se
destacasse na produção agrícola. Dada a existência do cultivo de cereais, é uma
terra onde sempre se verificou a preparação e consumo de cuscuz. Preparava-se
durante o verão para que a sua secagem ao sol fosse possível.

Duarte Martins

Nesta localidade ainda se verifica a prática de produção de cuscuz, existindo

pequenos produtores que se dedicam ao fabrico de cuscuz artesanal para
consumo próprio e das suas famílias, transmitindo assim a receita e o saber
fazer às gerações mais novas. Aqui, o cuscuz é preparado sem fermento e
misturado com chá e folhas de segurelha, trabalhado e cozido durante mais
tempo que nos restantes territórios, resultando numa cor um pouco mais
escura.

Ponta de Sol
“Ponta do Sol se chama assi por ter uma ponta

ao Occidente da villa que tem o parecer…
aonde também dá o sol primeiro que na villa
quando nace “
Gaspar Frutuoso in Saudades da terra

Onde o sol brilha por mais tempo, é um concelho composto por 3 freguesias:

Madalena do Mar, Canhas e Ponta do Sol.
A produção de cana sacarina e de banana constitui a principal economia do
concelho, que tem 46,19 km² de área.
Ao longo da história são vários os testemunhos que ilustram uma relação da
cultura do trigo e do cuscuz à freguesia dos Canhas. O trigo preto era uma
variedade cultivada por toda a costa sul, aparecendo ligado a tradições
gastronómicas como a confeção de cuscuz.

Na freguesia dos Canhas, é

possível descobrir aprazíveis
caminhos agrícolas e pequenos
miradouros, que se rodeiam de
encostas e deslumbrantes
paisagens da costa sul da ilha
da Madeira.

Nesta

freguesia, encontramos uma produtora de cuscuz de preparação

artesanal. Esta unidade de produção situada nos Canhas produz cerca de 600
quilos de cuscuz por semana que, após ser devidamente embalado, segue para
os fornecedores de modo a ser vendido em estabelecimentos comerciais.

Método de produção

Após misturar a farinha com o fermento, folhas de segurelha, sal e água

quente, com movimentos constantes vão amassando para granular a farinha até
ficar seca e não colar nas mãos.
Em seguida, a farinha é passada por uma joeira a fim de obter um granulado
mais uniforme. Depois da secagem do cuscuz, as panelas enchidas com um
terço de água são forradas com um pano que envolve o cuscuz, sem tocar na
água, para logo de seguida ser tapado por cobertores. São colocadas ao lume a
lenha e, após a água ferver, coze a vapor cerca de duas horas.

Enquanto está quente, passa uma vez mais pela joeira, para uniformizar o

granulado. Logo de seguida, é estendido em compridos tabuleiros onde deixarse-á secar ao longo de 8 dias para que toda a humidade se evapore antes de ser
devidamente embalado.

São Vicente

terra de montanhas e floresta

A

30 minutos da freguesia dos Canhas, em direção à costa norte,
encontramos o de São Vicente, onde cerca de 68 por cento do seu território é
composto por floresta. Viajando pelo interior e apreciando magníficas
paisagens, a floresta abundante e as suas encostas delineadas por origens
vulcânicas, são uma dádiva da natureza.
Foi, desde o século XV, o principal núcleo de povoamento do norte da
Madeira.
Com 78,82 km² de área, é constituído por 3 freguesias: Boaventura, Ponta
Delgada e São Vicente. É conhecido pela capital da Laurissilva devido à
extensa mancha desta floresta que se apresenta neste concelho.

No sítio dos Lameiros, no Concelho de São Vicente, o cuscuz é confecionado

de forma tradicional, mantendo esta produção que deve ser preservado.
Preparava-se no fim do Outono, pela altura do verão de São Martinho, quando
ainda era possível secar ao sol, antes da chegada do inverno. Por fim,
guardava-se em sacos de estopa, plástico ou algodão.

Neste território também encontramos uma pequena produtora de cuscuz que
produz à mão, num processo moroso, esfregando lentamente a massa até
resultar o grão pretendido. É depois cozido para chegar ao delicioso cuscuz
com aroma a segurelha.

A farinha é humedecida utilizando uma vassourinha de buxo e segurelha, que

permite a água cair em gotas no movimento e quantidade certas.

Assim, e com o trabalho das mãos, a farinha de trigo é trabalhada até os grãos
surgirem.

Coze em forno de lenha, envolto em panos, um

ritual que se repete de geração em geração.

Depois de cozido, o cuscuz é retirado da panela, apresentando pedaços
aromatizados e aconchegantes, sendo necessário separar os grãos através dos
dedos. O cuscuz fica então a secar por vários dias antes de ser embalado.

Miguel Apolinário

Na Madeira, há variadas maneiras de confecionar o cuscuz. É servido como

acompanhamento ou sozinho como prato principal.
Pode ser preparado com água do cozido, no caldo da canja ou pode ser
utilizado como acompanhamento de carnes ou peixes como o atum.
Também é possível comer, ainda quente, com manteiga ou sem nada, logo que
é retirado da cozedura a vapor.
Fazendo parte dos Produtos Tradicionais Portugueses da Direção Geral da
Agricultura e Desenvolvimento Rural, https://www.dgadr.gov.pt/, ainda hoje se
prepara o cuscuz como sempre foi preparado, devendo ser passado às novas
gerações para que este património único seja preservado.

Receita base de cuscuz

1 Porção de cuscuz , 2 de água, 1 ramo de segurelha, Sal, Manteiga ou azeite qb

Coloque o cuscuz a água a ferver com manteiga ou azeite, sal e 1 ramo de
segurelha. Deixar cozer 2 a 3 minutos, retirar do lume e tapar com uma toalha.
Deixe descansar por 5 minutos. De seguida, soltar o cuscuz com um garfo e
servir.

Sabia que?
A palavra cuscuz é a tradução latina de Seksu, Kuseksi e Kseksu, termos de
origem berbere que significa grãos bem enrolados.

No Norte de África as receitas circulavam oralmente.
O cuscuz e suas práticas foi considerado Património Imaterial da Unesco a 16

de Dezembro de 2020, numa candidatura conjunta de 4 países do continente
africano: Argélia, Marrocos, Tunísia e Mauritânia.

Em Portugal o cuscuz é preparado à mão apenas em 2 regiões: no nordeste
transmontano e na ilha da Madeira.

O cuscuz estava incluído no receituário tradicional dos solares de Machico e

era prática corrente as casas mais abastadas contratarem uma pessoa
especializada para confecionar o cuscuz.

Segundo determinou o Rei D. Sebastião para a Madeira, o cuscuz podia ser
utilizado como arroz mas não no dia em que se servia este.

Tome nota
produtores

Ana Cristina Ornelas Chá-Chá
Caminho da Vargem, Canhas
9360-252 Ponta do Sol
291 973 721
32.694376984024004, -17.112584920675125

Helena Gouveia
Arrumar Sabores

Estrada Padre José Teixeira Marques, 95
Lameiros
9240-211 São Vicente
32.78953417779821, -17.024802647660447

Tome nota

locais de venda
Padaria/ Pastelaria Cristina Chachá

Caminho da Vargem, Canhas
9360-252 Ponta do Sol
291 973 721
32.69433183901338, -17.112606378345845

Arrumar Sabores

Estrada Padre José Teixeira Marques, 95
Lameiros
9240-211 São Vicente
32.78947104223773, -17.025231801074792

Supermercado Rio Maior

Estrada da Boa Nova, r/c, Bloco C Edifício Boa
Nova
9060-001 Funchal
291 602 648
32.65898413996003, -16.895505739411

Pharmácia do Bento
Rua dos Tanoeiros, 4
9000-057 Funchal
291 223 613

32.647991185346214, -16.905895010877476

Tome nota

unidades de agro-turismo

Socalco Nature Hotel
Caminho do Lombo do Salão, nrº 13
Calheta, 9370-174
 291 842 018
https://socalconature.com
32.72308841588289, -17.1781530703937

Canto das Fontes Glamping
Caminho dos Anjos
Ponta do Sol
cantodasfontes@gmail.com
https://www.cantodasfontes.pt/
32.69164972739332, -17.120037529912825

Solar da Bica
Rua da Bica nº17, Sítio dos Lameiros
São Vicente, 9240-211
291 842 018
https://www.solardabica.pt/
32.791556123504776, -17.02584317223932

Tome nota

atividades / lazer
Calheta
Charolas – No mês de junho acontecem as festas do Espírito Santo, no Arco da Calheta, onde são
exibidos as famosas charolas compostas pelos produtos agrícolas cultivados pela população
local, atados a uma estrutura esférica.
Praias  Levadas e Veredas 
Observação de Vertebrados Marinhos

Parapente 

Passeios de mar 

Big Game Fishing 

Ponta do Sol
Feira regional da cana sacarina - Em Abril, na freguesia dos Canhas, realiza-se a feira regional da
cana-de-açúcar, evento que pretende divulgar o trabalho dos agricultores da cana de açúcar e
onde pode descobrir exposições sobre a cana sacarina e o processo de produção de mel de cana.
Levadas e Veredas  Percurso Pedestre Caminho Real nrº 25  Estrada para o Paúl da Serra  Praias

São Vicente
Feira das sopas do campo - Evento onde se pode provar as boas sopas à moda madeirense.
Realiza-se na freguesia da Boaventura .
Festa da vinha e do vinho - Em setembro, realiza-se na freguesia de São Vicente, a festa da vinha
e do vinho que visa divulgar a importância do concelho na produção vitivinícola.
Rota da cal – Numa área de cerca de 12 mil metros quadrados, nos Lameiros, existe o Núcleo
Museológico da Rota da Cal, que apresenta duas pedreiras de calcário e um forno de cal. O
núcleo tem um conjunto de fósseis com mais de cinco milhões de anos:
https://sites.google.com/site/rotadacal/home
Grutas e Centro de Vulcanismo  Percurso Pedestre Caminho Real nrº 25  Levadas e veredas

Tome nota

locais a visitar
Calheta

Quinta Pedagógica dos Prazeres – Um projeto de valorização rural que oferece aos visitantes
uma imensa variedade de chás, sumos naturais, compotas e licores. O cultivo e colheita de
cada planta desta quinta decorre em ambiente natural. https://ptpt.facebook.com/prazeresdaquinta/
Farol da Ponta do Pargo
Engenho da Sociedade de Engenhos da Calheta
Miradouro Dr. Trigo Negreiros (Arco da Calheta)
Miradouro do Sítio da Carreira (Prazeres)
Miradouro da Raposeira (Fajã da Ovelha)
Miradouro do Jardim do Mar

Torre-Relógio da Levada do Poiso
Miradouro do Pico de Santiago
Capela Nossa Senhora dos Anjos
Igreja da Nossa Senhora da Piedade

Miradouro dos Cardais
Moinhos de Água de Ponta Delgada
Miradouro São Cristóvão
Capela de Nossa Senhora de Fátima

Ponta do Sol

São Vicente
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