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A CAÇA EM PORTUGAL - SUSTENTABILIDADE E GASTRONOMIA
HUNTING IN PORTUGAL - SUSTAINABILITY AND GASTRONOMY

Autor/ author - Fátima Moura

Design - AF Atelier

Impressor / printer  - Norprint

Tiragem / print run 
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Preço / value - €43,00

Edição bilingue que contém as emissões filatélicas  
«A Caça em Portugal», 1.º e 2.º grupo, de 2021 e de 
2022. A bilingual Edition that contains the 1st and 2nd 
groups of the philatelic issue A Caça em Portugal  
from 2021 and 2022.

Ao longo do tempo, a essência da caça foi sempre evoluindo. Começou por ser a única 
forma de o homem poder agasalhar-se com as peles dos animais, fazer utensílios com 
os dentes e os ossos, e alimentar-se com a desejável proteína que transformou o nosso 
cérebro e nos fez evoluir.  Até ao aparecimento das armas de fogo, foi também exercício 
para a guerra e, ao longo da história, tornou-se uma verdadeira paixão para reis e nobres, 
que lhe deram um lugar de destaque nos grandes banquetes reais. 
A gastronomia associada à caça, em Portugal, está registada em memória escrita desde o 
século XV. Com poucas fontes sobre a alimentação popular, os livros de cozinha das casas 
reais ou da alta nobreza são alguns dos poucos documentos disponíveis para análise da 
alimentação ao longo da nossa história, particularmente, sobre caça.
Nesta obra dedicada à gastronomia da caça em Portugal, para além de traçar o percurso 
histórico, a autora, Fátima Moura, propõe-se a «ajudar o cozinheiro a perceber melhor 
as peças que vai cozinhar e o caçador a fazer um melhor aproveitamento delas na 
cozinha, e, sobretudo, que ambos possam valorizar e respeitar a morte do animal que foi 
caçado, através do seu aproveitamento integral, e da alegria que pode dar-nos à mesa.»  
Porque proteger a natureza e as espécies cinegéticas deve fazer atualmente parte da 
essência da caça.
Para este livro, foi feita uma seleção de dez espécies venatórias, resultado de um trabalho 
de parceria com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), tendo todas 
elas sido consideradas fora de qualquer risco de extinção e com grande valor gastronómico 
em Portugal. Da caça menor, foram selecionadas algumas aves ‒ galinhola, narceja, perdiz, 
pato, pombo e tordos ‒ e dois animais de pelo ‒ coelho e lebre ‒, e da caça maior ‒ javali e 
veado. Para além de uma descrição das características morfológicas, habitat e alimentação 
de cada uma, a informação é complementada com alguns apontamentos de caça e notas 
sobre o seu uso na cozinha. A finalizar, são apresentadas receitas tradicionais e originais, 
explicadas ao pormenor, com informação sobre como prepará-las e cozinhá-las.

The essence of hunting has always evolved throughout history. It began as the only way 
for humankind to wrap up warm in animal skins, to make tools with teeth and bones,  
and to feed on the desired protein that transformed our brains and allowed us to evolve.  
Until the advent of firearms, it was also a means of practising for war and, over time, 
became a genuine passion for kings and nobles, with the spoils given a prominent place  
at sumptuous royal feasts. 
The gastronomy associated with hunting in Portugal has been recorded in written memory 
since the 15th century. While sources relating to popular food are scarce, the cook books  
of royal or noble houses are some of the few documents available that enable us to analyse 
diets throughout our history, particularly in relation to hunting.
In this book devoted to hunting in Portugal, as well as tracing its historical journey, the 
author, Fátima Moura, proposes to ‘give cooks a better understanding of the ingredients 
they use and help hunters make better use of the hunted beasts in the kitchen, above all 
encouraging both to value and respect the death of the animals by making the most use  
of the whole body and by recognising the joy it can bring to our tables.’ In this day and age, 
the protection of nature and game species must be an integral part of hunting.
For this book, ten game species were selected in partnership with the Portuguese Institute 
for Nature Conservation and Forests (ICNF), all of which are considered to be at no risk  
of extinction and have significant gastronomic value in Portugal. The small game species 
selected include some birds – woodcock, snipe, partridge, duck, pigeon and thrush – and 
two furbearers – rabbit and hare – while the big game species are wild boar and deer. 
The descriptions of the morphological characteristics, habitat and diet of each one are 
complemented by some notes about hunting and their use in cookery. The book concludes 
with some traditional and original recipes, including detailed explanations on how to 
prepare and cook them.
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