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A criação da Rota do Queijo e do Pastor surge de uma vontade partilhada por múltiplos atores
do desenvolvimento da Ilha do Maio, entre eles a Câmara Municipal do Maio, a Associação de
Produtoras de Queijo da Ribeira D. João, o Instituto Marquês de Valle Flôr, a União Europeia e o
Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, enquanto entidades financiadoras.
A atividade pastoril e a produção artesanal de queijo constituem atividades económicas de
grande importância na Ilha do Maio, criando emprego e rendimentos para inúmeras famílias.
Praticadas desde os primórdios da atividade humana na ilha, estas atividades assumem-se
atualmente enquanto parte integrante do património cultural e tradicional da ilha, sendo
essencial a sua preservação e valorização.
No contexto de uma aposta estratégica num modelo de turismo sustentável e solidário para a
Ilha do Maio, a pecuária e a produção de queijo revelam um enorme potencial. As suas
caraterísticas enquanto atividades tradicionais, definidoras da paisagem e modos de vida locais,
são extremamente interessantes para turistas e visitantes. Por outro lado, as rotas e visitas
turísticas, e a comercialização de produtos derivados contribuem diretamente para a geração
de rendimentos nas comunidades rurais da ilha.
Reconhecendo a importância de preservar e valorizar a sua atividade, as mulheres produtoras
de queijo da comunidade de Ribeira D. João e os criadores de gado de toda a ilha têm vindo a
desenvolver e aperfeiçoar a sua produção, mantendo as caraterísticas essenciais da pecuária e
do queijo tradicional, mas adicionando métodos de produção mais rigorosos, que permitam a
comercialização no mercado nacional e turístico. Este processo tem vindo a ser apoiado desde
2011 através de sucessivos projetos implementados pela Câmara Municipal do Maio e o
Instituto Marquês de Valle Flôr e financiados pela União Europeia e pelo Camões I.P.
A criação da Rota do Queijo e do Pastor surge assim no contexto de um processo de
desenvolvimento integrado, do qual fizeram parte a construção da queijaria da Ribeira D. João
e a doação de materiais e utensílios, a realização de várias ações de formação e capacitação para
melhoria da produção e dos processos de gestão e comercialização do queijo, e o apoio à
produção de gado através da melhoria da raça e construção de currais.
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1. NHO SABURA: “QUEIJO DI TERRA” DI DJARMAI
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VALOR PATRIMONIAL, ECONÓMICO e de TURISMO CULTURAL
As artes e ofícios tradicionais estão fortemente
ligadas às identidades nacionais e locais e representam o gesto
criativo e a técnica mais bem conseguida, representando a síntese
de uma história conjunta da sensibilidade e de saber-fazer1.

A produção de “queijo di terra” da Ilha do Maio, os rituais e técnicas consagradas na
criação do gado, na ordenha e na produção do queijo, invocam artes e ofícios
tradicionais e convocam um itinerário que tem o individuo e a sua comunidade como
centro, e a arte tradicional como força catalisadora2.
Quando falamos de todo o processo da produção do queijo não circunscrevemos o
discurso às técnicas de fabrico, mas a todo um contexto económico, social e ambiental

1

Carlos Laranjo Medeiros, Artes e Ofícios Tradicionais e Imprensa Regional e Local, in Cadernos 3 “Artes
e Ofícios Tradicionais, 1994.
2
Carlos Laranjo Medeiros, Artes e Ofícios Tradicionais e Imprensa Regional e Local, in Cadernos 3 “Artes
e Ofícios Tradicionais, 1994.
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que reflete um discurso da terra3 sobre as atividades coletivas e criativas das
comunidades.
Esta é a linguagem que as comunidades periféricas utilizam para falar do património do
seu mundo, apresentando o bom e o belo, criando uma ponte que subtrai a existência
de “ilhas de ignorância” sobre as potencialidades e a criatividade destas comunidades
rurais. O seu espírito empreendedor encontra-se sintonizado com a sustentabilidade do
seu contexto económico, social e ambiental, sendo um gestor local de recursos, em
escuta atenta à vulnerabilidade, escassez, abundância e ciclos da natureza.
O valor simbólico dos mestres e artesãos reflete no seu saber-fazer, saber-estar e saberser4 um conhecimento cosmológico, estético, ético e ecológico e consagram um projeto
de sustentabilidade e de proteção da comunidade que é necessário preservar, valorizar
e resgatar para o mundo contemporâneo.
Num tempo de “economias desenfreadas” e de circulação/mundialização geradora de
processos de esquecimento do lugar, do conhecimento e das comunidades, é urgente
valorizar as comunidades da Ilha do Maio que, como um todo e de forma sistemática,

3

Pedro Ferro, O oficio de contar, in, Cadernos 3 “Artes e Ofícios Tradicionais, 1994.
Pilares de Educação para o Século XXI”, Jacques Delors, Relatório para a UNESCO da Comissão
Internacional sobre Educação para o século XXI.
4
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garantiram a preservação e a continuidade desta riqueza patrimonial e gastronómica
para todos. Nha sabura!
No âmbito do Programa De Reforço Dos Atores Descentralizado, financiado pela União
Europeia e pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. e desenvolvido pela
Câmara Municipal de Loures (CML), pelo Instituto Marquês de Valle Flor (IMVF) e pela
Câmara Municipal do Maio (CMM), surgiu a proposta de criação de uma queijaria
comunitária na Ribeira Dom João.
A par da criação da queijaria, o projeto seguiu um caminho de recuperação dos saberes
das produtoras de queijo de cabra da Ribeira Dom João, de aumento da produção
conjunta de queijos, elaborados segundo a tradição, mas em instalações modernas
equipadas para garantir a segurança sanitária do produto, em cada uma das etapas do
processo de elaboração.5
Este trabalho teve subjacente o facto da qualidade e da segurança dos alimentos
constituírem preocupações do consumidor atual:
. Os consumidores esperam que os alimentos que compram e consomem sejam
apetecíveis, nutritivos e ao mesmo tempo seguros, não colocando a saúde e o bem-estar
em perigo.
. Os queijos e outros produtos derivados do leite, tal como todos os alimentos, têm de
ser produtos seguros e, não menos importante, deverão ser reconhecidos como tal
pelos consumidores.
. O fabrico do queijo contém regras bem definidas que não podem ser ignoradas, sendo
de destacar o respeito pelos procedimentos de fabrico e maturação bem como os
aspetos de higiene ao longo de todo o processo de produção. A sanidade dos rebanhos,
a ordenha higiénica, o licenciamento das queijarias e uma boa definição e controlo do
processo de fabrico são alguns dos aspetos chave na produção de queijo.6
O governo cabo-verdiano, através de algumas entidades competentes, como é o caso
da Agência de Regulação e Supervisão de Produtos Farmacêuticos e Alimentares – ARFA
e o Ministério do Desenvolvimento Rural – MDR e de um quadro jurídico relativo à
segurança sanitária dos alimentos em Cabo Verde (Decreto Legislativo nº3/2009), tem

5
6

Estudo de Viabilidade Económica e de Sustentabilidade, 2013, IMVF.
Edson Santos, http://hdl.handle.net/10316/30369
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vindo a congregar esforços no sentido de aumentar a qualidade da produção alimentar
no país, em especial no que diz respeito às questões higiénico-sanitárias da produção.
Embora, habitualmente, a produção de “queijo di terra” seja artesanal, podendo ocorrer
nas cozinhas particulares ou em pequenas queijarias improvisadas, a queijaria de Ribeira
Dom João apresenta-se como uma unidade semi-industrial na produção de queijo de
leite de cabra. Embora predomine a forma de produção artesanal, elaborada
respeitando e garantindo o processo de transformação tradicional, esta unidade
apresenta aspetos importantes na melhoria da qualidade dos queijos artesanais em
termos higiénico-sanitários, de acondicionamento do produto final e da sua
comercialização. Ao produto ‘queijo’ ficam salvaguardadas condições de higiene, sendo
respeitadas e controladas em todo o processo: utilização de luvas na ordenha,
transformação do leite e elaboração/manuseio do queijo, embalagem a vácuo,
transporte e venda, análises clínicas veterinárias realizadas pelos técnicos do MDR.
A criação da Associação de Produtores de Queijos e Derivados do Leite da Ribeira de
Dom João e da Unidade semi-industrial na Ribeira de Dom João permitiu melhorar
práticas ao processamento e armazenamento dos queijos – diminuindo a exposição dos
consumidores face a perigos veiculados pelos alimentos, por exemplo, a realização da
ordenha em ambientes inadequados, o não tratamento térmico do leite para o fabrico
de queijo fresco, a conservação de queijos frescos à temperatura ambiente e sem
embalamento.7
O escoamento do queijo não é feito de forma direta para os pontos de venda: loja,
minimercado, mercado, cafés, hotéis, bares, entre outros. Os queijos são confiados a
um condutor que faz o transporte diário do local produzido para a Cidade do Porto
Inglês, principal zona urbana da Ilha do Maio. A venda pode ainda ser ambulante. No
caso da venda “na rua”, são as filhas das produtoras quem se desloca até à Cidade do
Porto Inglês, transportando e vendendo o queijo elas próprias. O produto não escoado
“volta para casa”, com o correspondente prejuízo. No caso da venda na Cidade da Praia,
o transporte é assegurado por familiares próximos de cada produtor deslocando-se de
barco. Na Praia, um familiar encarrega-se da venda, principalmente no seu domicílio.8

7
8

Edson Santos, http://hdl.handle.net/10316/30369
Estudo de Viabilidade Económica e de Sustentabilidade, 2013, IMVF
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Os artesãos não trabalham em competição, mas em
cooperação e colaboração. Não se rivalizam, mas antes
afirmam a sua identidade e partilham os saberes ancestrais.

Atualmente, em Ribeira D. João existe uma unidade de
produção do famoso queijo que associa o saber original a
formas de fabrico e de conservação atuais.

10

Outros objetivos estão subjacentes à A organização da Associação de produtores de
queijo e da queijaria, na Ribeira Dom João teve ainda subjacentes outros objetivos,
nomeadamente:
•

a colaboração com outros criadores de caprinos de zonas onde há pasto (Morro)
com excedente de leite para venda;

•

venda do queijo no local onde é produzido, isto é, na Queijaria de Ribeira Dom
João, associando a estratégia de resposta a encomendas, incrementando a
venda de queijo na Ilha do Maio no segmento de mercado local, nacional e
internacional. As projeções de venda no Maio visam, preferencialmente, os
turistas e/ou as pessoas de Praia que se encontram na Ilha por diferentes razões
(profissionais, fim de semana).

A dinâmica que deu origem à associação assentou num “Estudo de Viabilidade
Económica e de Sustentabilidade”, 2013, com a participação das produtoras e cujas
conclusões previam uma melhor performance, não só económica, como também em
termos de sustentabilidade.9

9

Estudo de Viabilidade Económica e de Sustentabilidade, 2013, IMVF.
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É reconhecido que o queijo di Maio é um dos produtos chave para o desenvolvimento
económico da região, sendo apreciado como um petisco tradicional ou um
acompanhamento de refeições, combinando muito bem com outros tipos de alimentos,
como o pão e doces, frequentemente consumido pela população local, e estando
associado à cultura e festividades locais, normalmente transmitidas de geração a
geração.10
A recolha e a preservação da forma tradicional de produção do queijo di Maio garante
uma economia baseada na autenticidade identitária: preserva-se a memória e a
generalidade do saber fazer, recupera-se a tradição e o espírito empreendedor das
comunidades. Por outro lado, o queijo di Maio associa-se e adapta-se a novos desafios
contemporâneos higiénico-sanitários, de acondicionamento do produto final e da sua
comercialização, assim como a um rejuvenescimento com a mescla do design, a
definição de uma marca do produto, sem perder a “genética criativa da identidade da
comunidade”.
O seu baixo preço de produção e venda, aliado a um rápido processo de fabrico, as suas
características e paladar únicos, poderão contribuir para uma maior tendência de
aquisição face a outros produtos importados.
Nesse contexto, o queijo di Maio, nomeadamente o queijo da Ribeira Dom João,
pretende assumir um papel de liderança no sector agroalimentar de qualidade,
destinado à venda do cultural e do identitário. Para tal, revela-se essencial a associação
de estratégias de divulgação e comercialização do produto, um dos objetivos deste
projeto

10

Edson Santos, http://hdl.handle.net/10316/30369
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Rota do queijo e do pastor: roteiro rural, cultural e de conhecimento

Os roteiros que aqui se apresentam têm como ponto de partida as potencialidades do
Património Biocultural da Ilha do Maio, expresso na síntese do património biológico,
cultural e artístico desta Ilha: o famoso queijo di Maio.
A procura dos ingredientes que consagram um sabor único – sabura – a este ex-libris
estão impressos nos elementos das paisagens naturais e espécies locais, nos
conhecimentos e técnicas ancestrais das comunidades, que mantiveram de forma
contínua e perseverante uma relação equilibrada com a natureza, a utilização respeitosa
dos seus recursos, processos criativos de conservação dos ecossistemas naturais e
comunitários.
Conhecer o processo alquímico da produção do queijo di Maio, através da Rota do
queijo e do pastor, é percorrer caminhos para além da visita direta à queijaria. Para
aprofundar o conhecimento de cada zona tenha à mão os guias da Fauna e Flora11 (que
dão informações preciosas sobra as áreas protegidas, a fauna e flora de cada
ecossistema – da terra e do mar) dos Recursos Naturais e Patrimoniais12, assim como
do Centro Interpretativo das Salinas de Porto Inglês13, disponíveis gratuitamente na
página do Instituto Marquês de Valle Flor (IMVF - https://www.imvf.org/publicacoes) e
na página do facebook – DJARMAI DI MEU.
O -Roteiro 1: Salinas e Cidade de Porto Inglês - conhecer o centro nevrálgico da Ilha, a
Cidade de Porto Inglês (a sua origem histórica assente numa economia pecuária e de
salga) e, também, o sal presente nas salinas de Porto Inglês - tempero dos queijos di
Maio.
O – Roteiro 2: Rota do pastor – enveredar pelos trilhos dos pastores e do gado e
entender rituais que consagram conhecimentos ancestrais da natureza,apreciar zonas
agrestes e o maior perímetro florestal de Cabo Verde.
O – Roteiro 2: Fabrico de queijo - partilhar um sabor que guarda conhecimentos e
processos ancestrais conjugados a técnicas mais modernas de higiene e conservação.
Mas conhecer a Ilha do Maio é conviver com as suas gentes e sentir a eterna morabeza.

11

https://www.imvf.org/wp-content/uploads/2019/09/brochuraflorafaunamaio.pdf
https://www.imvf.org/wp-content/uploads/2019/09/brochurapatrimoniomaio.pdf
13
https://www.imvf.org/wp-content/uploads/2021/01/centro-interpretativo-salinas-porto-ingles.pdf
12

13

ROTA DO QUEIJO E DO PASTOR

14

O –Guia dos percursos Naturais e Patrimoniais – págs. 20 a 25
O - Guia dos percursos Naturais e Patrimoniais – págs. 26 a 45
O - Guia dos percursos Naturais e Patrimoniais – págs. 56 a 67
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ROTEIRO 1: SALINAS E CIDADE DE PORTO INGLÊS
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Vocação histórica e identitária da pastorícia na Ilha do Maio

Djarmai é o nominho pelo qual é conhecida a Ilha do Maio, do arquipélago de Cabo
Verde, onde a diversidade e a beleza da paisagem é uma constante em pouco mais de
269 Km²: mar turquesa e outras tonalidades de azul, recortes abruptos, praias de areia
branca, cintilante e de areia escura, montes escarpados, secura, vegetação e um extenso
“lençol branco e reluzente” — o sal.
A diversidade da paisagem encontra-se associada a áreas protegidas (incluindo pela
Convenção de Ramsar, 1971), a uma Reserva da Biosfera (UNESCO, 2020), a importantes
ecossistemas com uma notável biodiversidade e uma identidade cultural que encerra
um conjunto de conhecimentos tradicionais e de expressões do património imaterial
que se sintetizam, por exemplo, no saber fazer tradicional das comunidades.
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O nome inicial da Ilha do Maio - Las Mayaes – terá sido em homenagem ao mês da sua
descoberta, sendo António da Noli e Diogo Gomes os que primeiro chegaram à Ilha em
1460, ficando, então, conhecidas 5 das 10 ilhas do arquipélago: Sam Jacobo (Santiago),
Felipe (Fogo), Las Mayeas (Maio), Sam Christóvam (Boavista) e Lhana (Sal).
A atividade pecuária foi uma das que mais facilmente prosperou na Ilha de Cabo Verde,
sendo das primeiras, mais importantes e rentáveis atividades da Ilha do Maio, desde a
sua ocupação, revestindo-se de particular interesse económico nas trocas comerciais,
assim como para a subsistência da população da ilha.
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O gado, principalmente caprino e bovino, era libertado na ilha e criado à solta, onde se
alimentava livremente nas achadas. Esta atividade proporcionava grandes benefícios à
Coroa Portuguesa – o gado era vendido vivo, morto e também as suas peles (cerca de
5000 vendidas no século XVIII e pagavam como tributo ao Rei de Portugal 6 mil carcaças
caprinas salgadas para alimentar a tripulação da carreira da Índia) eram utilizadas
localmente para a produção de utensílios de trabalho e domésticos.

Esta importante economia pecuária (matança de animais em quantidade, a sua secagem
e salga) esteve ligada à existência de grandes quantidades de sal na Ilha e permitia a
conservação para o transporte a grandes distâncias. Esta forma de preparação
tradicional da carne (chacina ou tchacina) com a utilização do sal local, deu o nome a
uma especialidade gastronómica da Ilha – catchupa di tchacina.

19

Na atualidade, na Ilha do Maio, a criação de gado (cabras, vacas, carneiros e burros) pratica-se em quase
toda a ilha, mais especialmente nas localidades de Figueira Horta, Morro, Calheta, Cascabulho, Ribeira
D. João e Barreiro. Do leite (sobretudo de cabras de raças antigas da ilha), resultado desta exploração
pecuária familiar, produz-se de forma artesanal e ancestral o famoso queijo do Maio.

20

ROTEIRO 1: SALINAS E CIDADE DE PORTO INGLÊS

Percorra a avenida marginal - “Avenida Amílcar Cabral” – cujo nome faz homenagem ao
grande Herói Nacional, figura ímpar das lutas de libertação, que trouxeram a
independência ao país a 4 de junho de 1975.

Inglês

No início da Avenida, o Forte de S. José, lembra lutas antigas com corsários e piratas, num tempo em
que o sal era o bem precioso para a conservação dos alimentos (nomeadamente carne de cabra salgada
– tchacina) indispensáveis nas viagens de navegação. Perto do Forte encontra uma loja de artesanato e
um bar, num espaço de “miradouro” para o mar, de várias tonalidades de azul.

21

A centralidade da Avenida é assinalada pela Cruz, símbolo de celebrações populares marcadas pelo
sincretismo religioso. Avista-se, no alto, a Igreja de Nossa Senhora da Luz, que traz, nos tempos de
festividade, os filhos do Maio dos 4 cantos do Mundo. E a Avenida desce acompanhada de locais onde se
podem saborear vários petiscos tradicionais, nomeadamente o queijo di Maio, apresentado em várias
iguarias.

O final da Avenida “esconde” uma paisagem “sobrenatural”: um imenso lençol branco - as
salinas de Porto Inglês (Paisagem Protegida das Salinas de Porto Inglês).
A Cooperativa do sal (onde o conhecimento da “arte do sal” é mantido por um conjunto de mulheres)
dedica-se à extração e refinação do sal que tempera o famoso queijo di Maio. Esta foi, durante séculos,
uma das mais rentáveis e internacionais atividades da Ilha do Maio.

O Centro Interpretativo das Salinas de Porto Inglês apresenta, numa “pitada de sal”,
o património cultural e natural da Ilha.

22

ROTEIRO 2: O Pastor e criação do gado
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Os animais domésticos são uma componente da biodiversidade e contribuem para a
sustentabilidade e equilíbrio ecológico dos ecossistemas, desempenhando um
importante papel na fixação e manutenção das populações e produção de alimentos
para as comunidades.
As raças autóctones fazem parte integrante da biocultura local, no caso da Ilha do Maio,
o gado caprino e bovino faz parte integrante do património histórico-cultural deste
mundo rural, de rituais sócio culturais e manifestações gastronómicas – veja-se que o
consumo de carne de cabra faz parte da “gastronomia das festas”14.
Os caprinos estão distribuídos em todo o mundo e apresentam características
fisiológicas conhecidas pela sua grande capacidade de adaptação em diferentes
condições ambientais e regimes nutricionais sob os quais foram instalados.
As cabras estiveram entre os primeiros animais domesticados pelos homens e
desempenharam diferentes funções, apoiando as populações humanas ao longo de
mais de 10.000 anos. Este animal tem provado ser útil ao homem pela sua pouca
exigência às condições de alimentação (herbáceas, subprodutos da agricultura,
complementado com produtos forrageiros) e maneio, ao tamanho pequeno e razoável
produtividade leiteira.15

A” cabra leiteira é considerada a vaca dos pobres” ...” A cabra come pouco, ocupa uma
pequena área e produz leite suficiente para a alimentar uma família média. Por sua vez,
a manutenção de uma vaca não corresponde às possibilidades de um produtor de nível
médio/baixo. No entanto, existem crenças que associam a vaca como “um símbolo de
estatuto social e, também, dá para receber mais dinheiro quando se vende uma
vaca...Faz-se um bom negócio com o estrume e depois vendendo-o para outros
agricultores”.

14

Tese: Edson Santos, Qualidade microbiológica e físico química de queijo fresco de leite de cabra
produzido em Cabo Verde (2015), http://hdl.handle.net/10316/30369
15 Olena V. Kovtun
https://www.researchgate.net/publication/281905594_Os_Recursos_Naturais_e_o_Desenvolvimentolo
cal_Aimportancia_Socio-Economica_de_Criacao_de_Caprinos_em_Cabo_Verde
Edson Santos, http://hdl.hand le.net/10316/30369
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Tendo em conta as condições climáticas desfavoráveis para criação de gado de grande
porte, como bovinos e equinos, a cabra é um animal que se adapta bem ao clima de
Cabo Verde, podendo formar uma “reserva ecológica” em áreas rurais, bem como, servir
como instrumento no controlo de invasão arbustiva e de ervas daninhas.16

16

https://www.researchgate.net/publication/281905594_Os_Recursos_Naturais_e_o_Desenvolvimentolo
cal_Aimportancia_Socio-Economica_de_Criacao_de_Caprinos_em_Cabo_Verde, pag 23
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“A pecuária é uma atividade muito
importante

para

a

economia

nacional, particularmente no meio
rural,

propiciando

rendimentos

emprego

e

complementares,

produz adubo orgânico para a
agricultura e matéria – prima para a
transformação artesanal e contribui
ainda, para a contenção do êxodo
rural”. https://maa.gov.cv/index.php/agriculturae-pecuaria/pecuaria
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Em Cabo Verde a pecuária, embora com uma reduzida produção, é uma importante
fonte de rendimento para a população/famílias, principalmente do meio rural,
desempenhando um papel particularmente importante na satisfação das necessidades
alimentares e como fonte complementar de renda.

28

29

Cada pastor tem os seus próprios animais - um
trabalho aprendido desde a infância na casa dos
pais.
As cabras ficam livres durante todo o ano.
Dormem nas achadas, como antigamente, e o
pastor, de manhã, vai buscá-los para o curral
para dar água e fazer a ordenha.
Os animais alimentam-se do pasto seco que está
nas achadas, mas a sua alimentação é reforçada
(principalmente no tempo de carestia), com
milho e ração para sustentar a sua sobrevivência.
Em seguida são largados à solta para irem pastar
livremente durante todo o dia. Durante o período
de seca ficam amarados para evitar que entrem
nas propriedades agrícolas. Esta é a rotina anual.
Atualmente, esse privilégio de deixar os animais
à solta durante dia e noite “foi-lhes roubado” por
causa dos cães vadios que andam livremente
pelas achadas a matar rebanhos de mais de 50
cabeças numa só noite.
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A procura das origens do gado existente em Cabo Verde (e na Ilha do Maio) permitiu
identificar a “Rota de Lisboa ao Brasil”, que passava pelas Ilhas Canárias, Ilha da Madeira
e Ilhas de Cabo Verde. Os marinheiros portugueses tinham instruções explícitas para
desembargarem gado nas ilhas recém-descobertas e vangloriavam-se de terem
introduzido bovinos e caprinos nas ilhas de Cabo Verde, onde eles se multiplicaram. As
cabras eram, assim, numerosas no arquipélago no início do século XVI – de tal forma
que no Brasil, os animais domésticos de produção, foram inicialmente provenientes de
Portugal e das Ilhas de Cabo Verde. Esta lógica assinalava a prioridade na posse do
território, mas, mais do que tudo, permitia o reabastecimento de carne. Pigafetta,
relator da primeira volta ao mundo de Fernão de Magalhães (1519-1522), atesta que na
volta fizeram escala forçada nas ilhas de Cabo Verde para aplacar a fome e a sede.17
Também, segundo o trabalho de Luanna Pires18, sobre os caprinos no Brasil e em Cabo
Verde, a autora identifica que estes vinham ou diretamente de Portugal ou de Cabo
Verde, sendo que as ilhas tinham recebido animais da costa senegalesa e ainda a cabra
saheliana. Adianta que os animais da época não eram padronizados sendo que do
“rebanho colonial” resultou o “caprino crioulo”, tendo como características a
rusticidade e a adaptação a condições adversas, adequando-se às particularidades do
clima em Cabo Verde.
No blogue, Esquina do Tempo19, pode ler-se no artigo de Joaquim Saial que segundo o
jornal “A União Portugueza” de 9 de março de 1899, na época verificava-se a falta de
animais para consumo alimentar nas ilhas de Cabo Verde e que estes eram importados
principalmente de Angola. “Ainda em 1962 transitaram pela cidade angolana de Sá da
Bandeira, destinadas ao posto pecuário do Caracul, 260 cabras da raça angorá, 50 das
quais iriam depois para Cabo Verde”.
“Em 1908 (…) havia em Cabo Verde cerca de 40.000 cabras (…) Contudo, a mortalidade
nestes animais era grande (…) E em novembro, O Futuro apontava as raças “Núbia” e a
“Sokoto” como as mais adequadas para um repovoamento das ilhas, pelas suas
excelentes qualidades leiteiras e de resistência a climas agrestes (…) e as esperanças que
substituíssem o gado vacum pelo caprino com as vantagens que daí adviriam, em termos
de facilidade de criação”.20

17

I simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica, As rotas marítimas do Brasil colônia, os suprimentos e as
mercadorias a bordo, Vários Autores, 2011, (PDF) As rotas marítimas do Brasil colônia, os suprimentos
e as mercadorias a bordo/Colonial Brazil sea routes, crew’s supplies and goods on board | Paulo
Hamakawa - Academia.edu
18
Luanna Chácara Pires, Diversidade genética de caprinos nas Repúblicas de Cabo Verde e do Brasil,
2011, https://locus.ufv.br//handle/123456789/1779
19
https://brito-semedo.blogs.sapo.pt/332868.html
20
Joaquim Saial, A QUESTÃO DO GADO EM CABO VERDE
https://brito-semedo.blogs.sapo.pt/332868.html
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A atividade pecuária em Cabo Verde, sobretudo dos ruminantes, continua ainda
incipiente, feita em pequena escala e com pouco valor acrescentado. Mais de 99% das
unidades de exploração pecuária são do tipo familiar tradicional, que praticam a
pequena pecuária como atividade complementar à agricultura. Atualmente, tem-se
verificado um crescimento na procura de produtos do sector da pecuária para a
alimentação da população rural, pelo aumento do nível de renda e pelo dinamismo do
sector turístico – contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico das ilhas e
particularmente da economia rural. Esta dinâmica originou a introdução de raças
melhoradas (raça das Canárias), a criação de pequenos negócios ligados à
comercialização de carnes, leite e seus derivados, o fomento de alguma atividade de
transformação de produtos da pecuária, nomeadamente queijarias familiares, que
produzem queijos de boa qualidade para o mercado interno.21 22

Faço a criação de gado desde muito nova, é uma
prática que encontrei na casa dos meus pais e que
dei continuidade. Sou eu quem cuida dos meus
animais. De manhã as cabras vão para as achadas
alimentar-se. De tarde, vou buscá-las para
dormirem no curral.
No tempo de seca sempre reforçamos a
alimentação com milho e ração para lhes dar mais
energia, porque nas achadas já não se encontrem
pastos para alimentação.
Cesaltina, Barreiro

O pastor dos meus animais sou eu, é um trabalho
que faço desde a infância na casa dos meus pais. Os
meus animais ficam livres durante todo o ano,
dormem nas achadas e de manhã vou buscá-los e
trago ao curral para fazer a ordenha e dar-lhes
água, milho e ração (isto no tempo de carestia) para
a própria sobrevivência dos animais.
Luciana, Ribeira D. João

21

Boletim Informativo do Ministério do Desenvolvimento Rural INFOMDR, nº 02 - dezembro 2012, pag.
10.
22
João Fonseca, Coordenador Nacional da Pecuária, Boletim Informativo do Ministério do
Desenvolvimento Rural INFOMDR, nº 02 - dezembro 2012
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ROTEIRO 2: O Pastor e a criação de gado

Para conhecer a atividade pecuária da ilha o convite é deixar a Cidade de Porto Inglês pela
estrada das salinas/aeroporto, rumo a norte: Morro, Calheta, Morrinho e Cascabulho.

No Morro encontra-se o Centro de cerâmica, com argilas provenientes da Ribeira
do Morro. Também pode apreciar algumas espécies naturais como o coqueiro.
No Centro de Artesanato da Calheta tem ao seu dispor algumas das artes e ofícios
tradicionais e o trabalho dos artesãos locais.
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Entre o Morrinho e Cascabulho encontra a maior área Florestal de Cabo Verde (uma das 7
maravilhas naturais da Ilha) e a produção de carvão, feita de forma tradicional, com recurso à
acácia americana, cujo fruto é alimento para o gado caprino e bovino.

Parque Natural do Norte da Ilha, maior ecossistema do Maio.
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Os animais encontram-se à solta durante o dia, mas, habitualmente, durante a
manhã pode assistir ao processo da ordenha e da recolha do leite. O pastor
revela alguns dos segredos da atividade da pastorícia.
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Roteiro 3: Fabrico de queijo
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Nas descrições sobre as Ilhas de Cabo Verde, dos
autores António Carreira e Senna Lucas (1987),
podem-se encontrar os testemunhos sobre a imensa
criação de cabras em toda a parte: [...] As cabras em
todas Ilhas davam muito leite e este era de boa
qualidade e de gosto, faziam dele muito queijo e bom
em fresco; porém, como lhe deitam pouco sal durava
pouco; também fazem dele excelente manteiga, a qual
é com que diariamente temperavam os seus caldos,
mas a falta de sal a faz degenerar.....Se eles fizessem
mais leite em queijo, e os temperassem bem de sal,
faziam neles um bom negócio.
Com o leite dormido comiam a sua mandioca, o seu
CUFANGO e a sua maçaroca assada e o seu muito
amado e esquisito manjar e ... isso não sucedia só aos
pobres, igualmente os ricos.... leite dormido, ou fresco,
vendia-se mais caro, a 20 reis a garrafa, ele é tão forte
e de tal qualidade, que coalhava em outro ingrediente,
de manhã para tarde, contando que esteja tapada a
vasilha (Carreira e Lucas, 1987).23

O leite é um alimento único e integral da ordenha total e interrupta de uma fêmea
leiteira, cuja composição (água, proteína, gordura, lactose e minerais) reflete as
necessidades nutricionais particulares dos neonatos e o ambiente onde se encontram
inseridos. O leite de cabra e seus produtos derivados, são muitas vezes considerados
pelos consumidores como um produto saudável e como dos mais adaptados para
manter a saúde humana. Comparado com o leite de vaca, o leite de cabra é mais rico
em vitaminas e minerais, sendo assim particularmente apropriado para a dieta dos
idosos, dos doentes e das crianças. O leite de cabra tem um papel essencial como fonte
de proteína de alta qualidade e cálcio, em populações de regiões áridas e com baixos
rendimentos. A fácil digestão torna-o adequado para consumo direto e para o fabrico
de queijo.24

23

https://www.researchgate.net/publication/281905594_Os_Recursos_Naturais_e_o_Desenvolvimentol
ocal_Aimportancia_Socio-Economica_de_Criacao_de_Caprinos_em_Cabo_Verde, 21
24
O trabalho de Edson Santos, “Qualidade Microbiológica e Físico – Química de Queijo Fresco de Leite
de Cabra produzido em Cabo Verde”, 2015, constitui a base desta consideração geral sobre o leite e o
queijo, em Cabo Verde. http://hdl.handle.net/10316/30369.
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A variação na composição química do leite de cabra é altamente sazonal. Os principais
componentes do leite de cabra tendem a ter altas concentrações no início da lactação,
de seguida permanecem baixas por um período variável e aumentam novamente no
final da lactação. No entanto, o teor de lactose é independente do estágio de lactação.25

O leite e o queijo são produzidos em
maior quantidade nas épocas das
chuvas ou quando as cabras estão
paridas. Eu ordenho as minhas
cabras no período da manhã, nas
achadas (curral bedju).
Luciana, Ribeira D. João

A época em que mais se produz o
leite e queijo é na época da chuva,
pois há muito pasto. O leite e o
queijo são produzidos em toda a ilha
com mais enfoque atualmente nas
localidades de Barreiro, Figueira de
Horta, Ribeira Dom João e Pilão Cão
e Alcatras, que outrora fora uma das
localidades onde mais se criavam
cabras e produzia leite.
A ordenha das cabras faz se no
período de manhã e o leite é
guardado depois da ordenha nos
baldes de manteiga.
Zezinha di Veristo-Figueira Horta

25

Edson Santos, http://hdl.handle.net/10316/30369
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“Conta a lenda que o primeiro queijo teria sido obtido acidentalmente por um mercador
árabe que, ao sair para cavalgar por uma região montanhosa, sobre o sol escaldante,
levou uma bolsa cheia de leite de cabra para matar a sede. Depois de um dia inteiro de
galopes, o árabe com sede pegou seu cantil e deparou-se com uma grande surpresa, o
leite havia-se separado em duas partes: um líquido fino e esbranquiçado, o soro, e uma
porção sólida, o queijo. A transformação se deu em razão do calor do sol, ao galope do
cavalo e ao material do cantil, uma bolsa feita de estômago de carneiro que ainda
continha o coalho, substância que coagula o leite”. 26
Sabe-se, através de vários estudos, que o queijo é um alimento muito antigo (aquando
da domesticação dos animais), a data da sua origem pode variar de 8000 a 3000 anos
AC., talvez pelos povos Oriente Médio ou pelos povos túrquicos nômades da Ásia
Central, que utilizavam as peles dos animais e os órgãos inflamados como recipientes
para transportar e armazenar produtos alimentícios.
É provável que o processo de produção do queijo tenha sido descoberto acidentalmente
ao estocar o leite num recipiente feito do estômago de um animal, resultando na
transformação do leite em coalhada e soro pela quimosina do estômago.27 Este
processo de fabricação do queijo, até hoje, segue o mesmo princípio, é feito por meio
da coagulação do leite pela ação do composto enzimático extraído de um dos estômagos
dos animais ou por ação da flor do cardo (o caso do queijo da Serra e de Serpa,
nomeadamente em Portugal), ou por outras alternativas vegetarianas ou sintetizadas.

26
27

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/veterinaria/a-origem-do-queijo/28512
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queijo
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O queijo de cabra di Maio é um produto originado pela biocultura do lugar, fabricado de
uma forma específica de acordo com heranças gastronómicas, com pouca manipulação
tecnológica durante o processamento. Este queijo, enquanto produto tradicional, é
conhecido pelas características associados a certas localidades ou áreas e provém de um
sistema de produção artesanal a partir do leite de cabra, antigamente nas cozinhas
particulares e, atualmente, em pequenas unidades semi-industriais.

Um processo alquímico,
um saber fazer ancestral e identitário.
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“O queijo é um produto alimentar resultante da coagulação do leite por um conjunto de
enzimas coagulantes, normalmente denominados de coalho, seguido por remoção
parcial do soro do leite, de onde se obtém uma coalhada, a qual dá origem ao queijo
propriamente dito”. 28

28

Edson Santos, http://hdl.handle.net/10316/30369
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As características e particularidades do queijo di Maio, como a textura e o paladar, fazem dele
um ex libris do património gastronómico da Ilha e das Ilhas, sendo apreciado sozinho e aliado a
petiscos salgados ou acompanhado com doces!
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ROTEIRO 3: Fabrico de Queijo

Rume para sul da Ilha e encontre as localidades do Barreiro, Figueira de Horta, Figueira Seca e
Ribeira Dom João. Nesta localidade pode visitar a queijaria semi-industrial e conhecer todas
as fases do processo de transformação do leite ao queijo.

1 • Ordenha/Filtração

Depois da ordenha, com a ajuda de um coador limpamos o leite e
deixamos esfriar e só depois colocamos o “coadju” e esperamos o
leite fermentar. Rosalina
Fizemos o queijo com leite de cabras fresca, que tiramos naquele
dia. Quando chegamos a casa coamos o leite com a ajuda de um
coador para evitar que os pelos fiquem no leite.
Posteriormente colocamos o leite já limpo num balde de tampa.
Filomena
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2 • Coagulação do Leite

Coadju natural é o estomago
(codjera) de cabrito recémnascido (que ainda não come
palha) que as pessoas matam e
retiram para fazer “coadju”.
Esta, depois de ser retirada e
soprada é “enchida” com leite
fresco e colocado num recipiente
com sal durante 24horas e depois
levado ou sol para secagem
durante três ou mais dias. Em
seguida retira-se um pouco de
leite da codjera e mistura com o
leite fresco ou sor e já temos o
coadju pronto a ser utlizado.
Filomena

Como costumámos dizer em
crioulo, é codjera de cabrito novo
(estomago), que matamos e
retiramos a codjera e colocamos
leite lá dentro e colocamos num
recipiente com sal e no dia
seguinte levamos ao sol por 3 ou
mais dias até ficar coalhado e
depois retiramos e guardamos
em lugar seguro, então vamos
retirando o conteúdo que esta
dentro da codjera segundo a
nossa necessidade e misturamos
com um pouco de leite e assim já
temos o coalho pronto para ser
utilizado no fabrico de queijo.
Luciana
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3 • Corte da Coalhada e Dessoramento

Fizemos o queijo com leite de cabras fresca que tirámos naquele dia. Quando chegamos a casa
coamos o leite com a ajuda de um coador para evitar que pelos fiquem no leite. Posteriormente,
colocamos o leite já limpo num balde de tampa e colocamos o coadju (coalho), dependendo da
quantidade de leite, e deixamos umas duas horas até o leite ficar codjadu (fermentado) e com
ajuda de uma caneca ou tigela retiramos o “sor” até ficar apenas a massa.
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Tal como na lenda, na Ilha do Maio o queijo é produzido nas zonas rurais da forma mais
ancestral. Este produto faz face às dificuldades de escoamento de leite fresco e obtémse por um coagulação e dessoramento do leite por fermentação láctica, com adição de
coalho:
um processo alquímico, um saber fazer ancestral e identitário.

Os ingredientes essenciais são o leite, o agente de coagulação denominado coalho, a
flora bacteriana e o sal, cujo processo de remoção de água e alguns minerais do leite,
produz um concentrado de gordura e proteína. O coalho provoca a agregação das
proteínas e transforma o leite líquido numa espécie de gel firme. O ácido produzido
pelas bactérias é essencial para a expulsão do soro da coalhada e vai determinar em
parte a humidade, o sabor e a textura final do queijo.

Expectativas das produtoras relativamente ao Projeto da Queijaria

✓ Ter mais produção de queijo;
✓ Ter melhor qualidade na
higiene[da produção];
✓ Ter mais facilidade na venda e no
transporte [do produto queijo]
nas/para as outras ilhas – e
especialmente para a Cidade da
Praia.
✓ A população [de Ribeira Dom João]
ficar beneficiada.
✓ Ajudar no escoamento [do
produto queijo]
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4 • Moldagem

O queijo tem uma forma cilíndrica que é feita e suportada por
cinchos (sintxu), originalmente de folha de coco. Também, na
produção da famosa manteiga di Maio são utilizadas as cabaças
(boli), para coalhar o leite de cabra.
Em termos nutricionais o queijo é um produto alimentar
caracterizado por ser rico em proteínas, em sais minerais, como o
cálcio e em vitaminas, como a riboflavina, vitamina A e D.
O nº de cabritos/cabra/ano: 1 ou 2 cabritos.
O período de gestação do cabrito é de 4 meses (período sem
produção de leite).
período/ano em que uma cabra dá leite:
12 meses – 4 meses *1,5 cabrito/ano = 6 meses/ano
Destes 6 meses, durante 1,5 mês a cabra produz leite verde e
durante 4,5 mês ela produz leite maduro.
▪ Num ano, o período de disponibilidade de leite verde
seria, portanto, de 3 meses e de 9 meses, no caso do leite
maduro.
O fermento é produzido com uns poucos gramos do conteúdo do
coalho de cabrito, coalho que é retirado quando se mata o cabrito
e conservado em sal, diluído em 250 ml de soro de leite.
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Elaboração de 1 queijo de 200 g
(i) 1l de leite “maduro”, isto é leite
mais concentrado proveniente de
cabras que têm parido há já algum
tempo + ½ c. de chá de fermento; ½
c. de chá de sal.
(ii) 1,5 l de leite “verde”, isto é leite
com mais soro, mais diluído,
proveniente de cabras que têm parido
recentemente + ½ c. de chá de
fermento; ½ c. de chá de sal.
25 a 30... queijos/dia
Peso: 200g
Sabor: sabi, sal e coalho “normal”
Cor: branco
Origem: di terra-da RDJ
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5 • Salga / Maturação

Começamos a espremer o soro com a mão até dar a forma e retirar quase todo o soro. De
seguida colocamos sal e levamos o queijo ao cinthu (forma) e no dia seguinte, depois de
lavado e tirado o sal, já está pronto para o consumo.
Antigamente lembro dos meus antepassados a conservarem o queijo numa tábua que
ficava no quintal para secar, mas hoje em dia colocamos no frigorifico. Filomena
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Queijo de Ribeira Dom João’ como um produto di terra
elaborado localmente através de um processo tradicional e natural; à base de ingredientes
locais: leite cru de cabra autóctone; coalho e soro naturais; ingredientes produzidos
artesanalmente pelas próprias produtoras, segundo a tradição na Ribeira Dom João-Ilha do
Maio; salgado com sal da Ilha do Maio; forma de panu di coco; de sabor sabi; muito bem feito;
de cor branco; de peso: 200g/u.

Nesta zona, visite a Paisagem Protegida de Barreiro e Figueira e saiba que oferece os
terrenos mais férteis para a agricultura- batata doce, mandioca, papaia, cebola.
Também, no final da rua principal da Ribeira D. João, no miradouro, pode ter uma visão
mais ampla deste território, que outrora apresentava o maior número de palmeiras e
coqueiros da ilha - matéria prima para a produção dos cinchos do queijo.
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Conheça a Ilha do Maio, sinta o cheiro
e o sabor do leite e do queijo, conviva
com as suas gentes! A partir deste dia,
comer queijo di Maio é a memória de
uma experiência única, afetiva, de
sabura e morabeza.
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ANEXO
Numa síntese dos roteiros expostos nesta publicação, foi organizado um folheto com o objetivo
de dar a conhecer a ilha tendo como tema gerador o queijo. O folheto está disponível online e
em vários locais da Ilha do Maio, enquanto guia de turismo rural, cultural e de conhecimento.
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