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OS CAMINHOS E A VIDA

CIGANA ESMERALDA

A Mestra Cigana Esmeralda, protetora da Prosperidade, família e alimentos, sempre pronta a

usar suas facas e tachos para transformar os alimentos e alimentar muitas pessoas.

Sempre pronta a ajudar aqueles que são excluídos e oprimidos na sociedade.

Esmeralda recebeu esse nome devido à riqueza que sua gestação signi�cou para seus pais e

à sua beleza.

Trabalha com velas verdes, ervas, pedras verdes, maçãs verdes, uvas verdes, peras, incensos,

água, vinho branco e rosas brancas.

Sua magia é para a prosperidade e crescimento.

Protetora da fartura de alimentos, é feiticeira de comida, das que fazem feitiços que são

comidos, para vários tipos de objetivos.

Esmeralda é natural de Évora, em Portugal.

Viajou por toda Europa, aprendendo pratos e aperfeiçoando suas magias.

As magias de Esmeralda são douradouras e quando chega geralmente tem banquetes, por

sua vez é ela mesma quem faz.

A eximia usuaria de tachos (panelas de cobre) e facas, com as quais destricha, corta e

cozinha.

É festeira, risonha, matrona, mandona e não aceita NÃO como resposta. Grande doceira da

magia cigana, é perigosa e deve ser tratada com muito amor e cuidado.
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E o que aconteceu para a Cigana Esmeralda, se tornar está Maga da transformação através

dos alimentos ?

Os Pais da Cigana Esmeralda.

Esmeralda chegou pela primeira vez em Paris como uma menina com seus pais. Mas

quando ela tinha 6 anos, os soldados atacaram sua família, e sua mãe lhe disse para correr e

se esconder. Ela nunca mais viu seus pais novamente depois disso. Então, Clopin levou ela.

Devido à tragédia que aconteceu com seus pais.

Clopin Trouillefou

Um homem cigano que aprendeu a lidar com a vida dura de ser um pária na cidade de

Paris. É conhecido como "Rei dos Ciganos", por ser o líder da Tribo do Egito. Era o protetor da

cigana Esmeralda e nunca se perdoou pela morte dela. Amigo do poeta Pierre Gringoire, era

padrinho da Cigana Esmeralda. A quem acolheu após a morte dele, rebatizou-a e alterou-lhe

as memórias para que não sofresse mais.

Ida para Évora

Após a morte dos pais de Esmeralda , o Cigano Clopin decide que o Clã deve ir para Évora,

pelas oportunidades e o crescimento da Cidade e por ter muitos ciganos migrando do Egito ,

conseguem migrar e preservar todo Clã, mas as di�culdades da mudança vão moldar a

Cigana Esmeralda, as Ciganas mais velhas começam a ensinar Esmeralda a cozinhar e

aproveitar todos os alimentos e transforma-los , tudo é cuidado e aproveitado para se evitar a

fome. Esmeralda aprende a pegar frutas e legumes nas feiras, aprende a dançar para distrair

as pessoas e a ganhar dinheiro após as apresentações, aprende a ler a mão e jogar as cartas,

e atende na Praça principal todos os clientes, mostrando os seus doces e começa a ter muitos

pedidos e tudo que consegue se torna alimentos para o Clã.

https://i.pinimg.com/originals/86/2d/46/862d46363e6f8244e49abee627bf2865.jpg%22%20/t%20%22_blank
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Cigana Esmeralda assim como toda cigana casa-se jovem com o Cigano Romualdo, e vive

um período feliz ao lado deste cigano, que lhe dedica amor e afeto, e ela construiu a sua vida

e acreditava que será para sempre, mas a vida não é assim e após um período casada, este

cigano vem a falecer , e a Cigana Esmeralda se vê novamente sozinha, e ela pede o Cigano

Clopin para não se casar mais e em troca ela promete se dedicar ao Clã com o seu trabalho

com os doces e cartas e as magias e também cozinhando para todo Clã, alimentando -os .

Foi aceito o seu pedido, e Esmeralda não se casou mais , e passou a se dedicar ao Clã , a

trabalhar com seus doces, não teve �lhos, mas todas crianças do Clã eram os seus �lhos, se

dedicou com a�nco para todos �carem felizes e até os seus últimos dias ela cuidou de todos

com amor e gratidão, porque desde os 6 anos a sua família era o Clã que a acolheu e ensinou

e a moldou a ser a Cigana da Prosperidade.

Seus Doces

Vamos ter um capitulo inteiro sobre os doces de Esmeralda, mas preciso mostrar os 3

principais por fazerem parte de Évora e da vida da Cigana Esmeralda.

1º Arroz Doce

Tradicional sobremesa cigana, servida em casamentos para que os noivos tenham fartura e

prosperidade sempre. O arroz doce em Portugal através desta Cigana ganhou varias formas

de se fazer e isso se deve ao fato que Esmeralda cozinhava com o que se tinha fazendo a sua

alquimia, e por esta razão, o arroz doce no sul de Portugal vai ovos e especiarias e no norte é

feito de arroz, açúcar, leite e raspas de limão.

O seu Casamento?
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Um bolo feito a partir do doce da gila, uma fruta comum em Évora e que não podemos usar

faca para abrir, é preciso quebrar a sua casca e tirar as suas �bras e a partir destas �bras fazer

o Bolo Rançoso, mas cabe aqui um detalhes, esta fruta era atirada em Esmeralda quando ela

ia a feira tentar pegar alimentos para cozinhar e a partir desta fruta que foi atirada e caiu ao

chão e se abriu que Esmeralda viu as �bras e decidiu fazer um doce, ela viu a fruta como um

sinal e a partir desta fruta, temos até hoje um delicioso bolo, a marca da Prosperidade de

Esmeralda.

3º Pão de Rala

Pão feito a partir das sobras das gemas dos ovos.

Antigamente as roupas eram engomada com claras de ovos e sobravam as gemas, que a

partir delas muitas sobremesas nasceram e fazem parte até hoje dos doces tradicionais

portugueses. Pão de Rala não é diferente, Esmeralda saía de manhã pedindo as gemas das

passadeiras, e o que conseguia fazia este pão que alimentava o Clã e também era dividido

com as passadeiras e as suas famílias que tinham as mesas um delicioso pão que adoçava o

dia .

Já ansioso pelo 2º aula, eu também,

Na próxima aula o seu será sua vida em Évora, a passagem pela Bruxaria e o encontro com a

Magia Kalon Evoriana.

2º Bolo Rançoso


