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Culinária Portuguesa 

| António Maria de Oliveira Bello |  
(OLLEBOMA) 

| Assírio & Alvim | 1994 | 

O tesouro deste mês é considera-
do o primeiro livro de gastrono-
mia portuguesa, cuja primeira 
edição, do autor, António Maria 
de Oliveira Bello foi feita em 
1936, sendo hoje um objeto de 
culto entre os colecionistas. 
 
Em 1994, a Assírio & Alvim deci-
diu efetuar a presente edição, com 
um excelente preâmbulo de José 
Quitério e um prólogo de Albino 
Forjaz de Sampaio, que ajudam a 
entender a grandiosidade da tarefa 
levada a cabo pelo autor que pela 
primeira vez reconhece a qualida-
de dos nossos produtos e a cozi-
nha regional portuguesa é inicial-
mente assumida e enaltecida.  
Ao gosto da época, a linguagem 
será a mais adequada para chegar 
ao público visado. O autor infor-
ma que muitas das receitas que 
compõem o livro «foram gentil-
mente cedidas por senhoras de 
Lisboa e das províncias, para 

quem a culinária constitui uma 
arte realizada com prazer e cari-
nho.» Com este trabalho preten-
deu Anónio Bello evitar que caís-
sem no esquecimento excelentes 
preparações, que mostram quali-
dade e originalidade, além de  
chamar a atenção dos hoteleiros e 
proprietários dos restaurantes, 
especialmente das regiões turísti-
cas, para as receitas culinárias 
nacionais, empregando produtos 
da melhor qualidade produzidos 
ou transformados na própria regi-
ão. 
«O livro é muito mais que um 
compêndio de receitas. São dadas 
explicações e grandes ensinamen-
tos, ainda actuais, sobre os produ-
tos e suas formas de confecção. 
Curiosa e muito útil [é] a tabela 
com apresentação dos peixes da 
costa portuguesa, pelos meses em 
que cada um tem melhor sabor. 
Regras assumidas na cozinha con-
temporânea.» © Virgílio Gomes 

Este livro faz parte do catálogo da Biblioteca Municipal de Ponte de Sor e está disponível para consulta e requisição. 



 O autor que viveu entre 1872-
1935, assina com pseudónimo 
Olleboma, resultante das iniciais 
de seu nome lidas ao contrário: 
OLLEB de Bello, O de Oliveira, 
M de Maria e A de António. 

 

Nascido no seio de uma família 
abastada  ligada ao setor moagei-
ro,  licenciou-se no Instituto Supe-
rior do Comércio e desempenhou 
elevados cargos na área económi-
ca. Foi político, e, segundo se crê, 
terá recusado o cargo de Ministro 
das Finanças, após o 28 de maio 
de 1926. Interessado por minera-
logia, reuniu uma importante 
coleção mineralógica de Portugal e 
das colónias, chegando a ser presi-
dente da Sociedade Portuguesa de 
Ciências Naturais. 

Mas é o seu papel importantíssi-
mo como gastrónomo que mais 
interessa à história. O autor consa-

grou-se como um dos maiores 
gastrónomos portugueses e foi um 
dos grandes impulsionadores da 
culinária nacional, fazendo a pri-
meira recolha do receituário tradi-
cional portu-
guês, investi-
gando e reco-
lhendo de 
forma extensa 
e exaustiva as 
receitas tradici-
onais que são 
as bases das 
nossas raízes 
gastronómicas, 
sem o qual 
estaria irreme-
diavelmente 
perdida grande 
parte do nosso património culiná-
rio.  

Criou, em 1933, a Sociedade Por-
tuguesa de Gastronomia, cuja 
história é contada por Albino 

Forjaz Sampaio no prólogo deste 
livro. 

«António Bello era um epicurista, 
um Gastrónomo. Gastrónomo é o 

que sabe 
comer; é 
um sabore-
ador (…). A 
sensibilida-
de do gas-
trónomo 
está mais na 
boca e na 
língua, nos 
olhos e no 
olfato, que 
no estôma-
go. (…)  
Para a cozi-
nha os mais 

primários elementos são colabora-
doras primários: o sol, a água, o 
lume, o tempo  o mar, a floresta, a 
ave, o fruto(…).  

António Bello tinha uma ter-
nura especial pelo assunto  do 
deu livro de hoje: A cozinha 
portuguesa endeusada por 
Fialho n’Os Gatos, verificada 
a sua existência pelo Ramalho 
n’As Farpas e proclamada 
revivedora, tónica e maravi-
lhosa urbi et orbi por Eça de 
Queiroz, dos livros menores 
ao A Cidade e as Serras, teve 
em António Bello o seu me-
lhor defensor, o seu cultor 
apaixonado.» 

http://asreceitasdaavohelena.blogspot.pt 

Inf. baseada na publicação 



O prólogo, da autoria de Al-
bino Forjaz de Sampaio, é 
outro documento elucidativo 
da época, com a apresentação 
de ementas confecionadas no 
âmbito da famosa e desapare-
cida Sociedade Portuguesa de 
Gastronomia, (SPG), inaugu-
rada em 1933. Esta tem por 
fim «promover o estudo dos 
alimentos quanto à sua ori-
gem, produção, fabrico, apre-
sentação e paladar para con-
seguir melhorá-los.» 
 
Nas páginas iniciais, apresen-
ta-se uma lista de intenções e 
estatutos que o seu fundador 
procurou sempre cumprir: «A 
Sociedade dá todo o seu con-
curso à boa cozinha e aos 
bons produtos, procura me-
lhorar o turismo (…), incitan-
do a conservação das tradi-
ções e costumes que mereçam 

respeitar-se.» Para levar a 
cabo tal tarefa, António Bello 
rodeou-se de gente que o 
admirava e compreendia a 
sua obra. Assim a SPG divi-
diu-se em diversas comissões 
técnicas de estudo, nomeada-
mente: Bibliografia e História 
da Culinária e Gastronomia; 
Vinhos; Peixes e Carnes 
(frescas e em conserva); Azei-
tes e Gorduras alimentares; A 
Culinária no Turismo; Higie-
ne Alimentar; Cafés, Cacaus, 
Chocolate e outros produtos 
alimentares coloniais; Escolas 
de Culinária, apenas par no-
mear algumas. 
 
A Sociedade reunia-se em 
banquetes, e, em todos, o 
génio culinário de António 
Bello exercia uma ação pre-
ponderante. Os componentes 
seriam sempre primorosos e 

magníficos: era ele quem or-
ganizava as ementas, quem 
adquiria os géneros, quem 
guiava os cozinheiros, cuida-
va da apresentação e do servi-
ço. 
«O que essas reuniões eram, 
não pode ser descrito ao sa-
bor da pena; E, porque elas 
sejam verdadeiros poemas 
sinfónicos de cor, de brilho e 
de perfume, obras-primas da 
ciência dos Savarins; dignas 
de perpetuação, guias de futu-
ros gastrónomos e dos que 
queiram a  fundo estudar as 
magnificências da gastrono-
mia portuguesa, aqui se 
transcrevem.» 
 
A presente reedição, à parte 
adaptações mínimas de pon-
tuação e ortografia, respeita 
escrupulosamente o texto do 
autor.  

Como exemplo do 
saber e do nível 

culinário que era já 
possível fazer-se em 

Lisboa nos idos anos 
trinta, do século 

passado, na página 
seguinte reproduz-se 
a ementa do primei-
ro almoço da Socie-
dade Portuguesa de 

Gastronomia, que se 
reuniu em casa do 

Dr. Bustorff, no 
Pátio da Pimenta, a 

16 de Janeiro de 
1933. 

 p. 15 da presente 
edição. 



  

    

Melão refrescado Madeira Sercial -1815 

Lagosta à moda armoricana Colares branco - 1924 

     Arroz branco solto Bucelas branco - 1926 

Galinha da Índia estufada Colares tinto - 1922 

     Brioches recheado de «foie gras»   

     Gemas fritas em parmesão   

Couve-flor em pudim   

     Molho de suco de espinafres 
 

Queijo da Serra da Estrela 

 
Porto velho 

Bolo de biscoitos recheados com doce de framboesa Moscatel de Setúbal 1907 

Ananás e tangerinas em salada 

  

Café (lote S. Tomé, Cabo Verde e Novo Redondo) 

  

  

Aguardente Moscatel 1914 

    


