


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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O CAMINHO DO 
ARROZ DOCE
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Não são só os doces conventuais que fazem a glória doceira de Portugal. Os doces 
populares criaram raízes, evoluíram, e ficaram irremediavelmente associados a tradições. 

Não há festa ou romaria, casamento, sem um arroz doce. A herança do arroz doce vem 
possivelmente dos mouros que habitaram o território antes da independência portuguesa 
a partir do século XII. 

Ingredientes simples e 
fáceis de identificar criaram 
uma variedade de receitas 
que permitem estabelecer 
uma rota do arroz doce. 

E comecemos pelo arroz 
que deve ser carolino. De-
pois vem o leite, o açúcar, a 
canela, os ovos, a casca de 
laranja ou limão e finalmen-
te, infelizmente em desuso, 
a água de flor de laranjeira. 

A variedade do inven-
tário das receitas de arroz 
doce, foi originado pela uti-
lização de alguns daqueles 
ingredientes e pela propor-
ção diferenciada na confec-
ção.

O arroz sempre desem-
penhou um papel impor-
tante em festas e romarias. 
E particularmente em festas 
de casamento. Consta que 
terá sido difundido através 
da Pérsia, e as suas origens 
indicam a Índia e a Indoné-
sia os países onde a variedade de qualidades é maior. 

Na Idade Média fazia-se farinha de arroz para a confecção de doces mais delicados. 
E o arroz-doce dá origem a uma das primeiras receitas conhecidas noutros países com a 
designação “à portuguesa”. 

No Oriente o arroz sempre simbolizou a fertilidade e, talvez por isso, o arroz é utiliza-
do em chuva simbólica no final das cerimónias de casamento.
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Apesar de o arroz doce não ser vulgarmente reconhecido como fazendo parte da do-
çaria conventual, encontramos algumas receitas em conventos. A particularidade é que 
utilizam sempre como mí-
nimo de quantidade de açú-
car a mesma quantidade de 
arroz, ou superior. 

Assim a receita do 
CONVENTO DE 
AROUCA apresenta 
o detalhe de ser o único 
que não utiliza gemas, mas 
registra a utilização de água 
de flor de laranjeira. 

O arroz doce do CONVENTO DE SANTA CLARA DE GUIMARÃES, coze o arroz 
em água e depois junta-se o leite, as gemas de ovo e casca de limão. 
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A receita do CONVENTO DA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO DE LAGOS  prevê a cozedura do 
arroz em água e depois adiciona o leite, as gemas 
e casca de limão. 

No CONVENTO DE SÃO DOMINGOS DE ELVAS o arroz
 coze diretamente em leite, leva gemas e casca de limão. 

Nos Açores, no CONVENTO DE 
SÃO JOÃO DE PONTA DELGADA o arroz 

também coze em água e depois juntam-se 
as gemas e a particularidade de ser o único 

confeccionado com casca de laranja. 
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Temos ainda notícias da 
confecção de arroz doce no 
CONVENTO DE SANT’ 
ANA DE COIMBRA não ten-
do sido encontrada a sua recei-
ta. Um detalhe importante do 
acabamento em todas as re-
ceitas é o polvilhar, ou enfeitar 
com canela em pó, atividade 
que revela verdadeiros artistas 
do desenho.

Depois do arroz doce de ori-
gem conventual poderemos fa-
zer um roteiro do arroz doce po-
pular que em muitos casos não 
se diminui em riqueza daquele. 

E se começarmos pelo MI-
NHO, e cerca de VIANA DO 
CASTELO, encontramos um 
arroz doce macio, cozido em 
leite, e é melhorado com a uti-
lização de açúcar em pó e algu-
mas gemas de ovo. 
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Também se faz ainda no MINHO um arroz doce que 
coze primeiro em água e só depois se junta o leite, 

após evaporação da água, mas ao qual não se 
juntam gemas, ficando menos cremoso. 

Seguindo para 
TRÁS-OS-MONTES 

encontramos em toda a região a 
confecção de arroz doce conheci-
do um por mais simples por não 
ter gemas de ovo e mais quanti-

dade de arroz do que de açúcar, e 
outro, de festas especiais; 
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Na Beira Alta encontramos vários arrozes doces que 
variam as proporções de arroz e açúcar, mas 
habitualmente confeccionados sem gemas.  
Há, no entanto, um arroz doce muito especial 
em Vila de Rua, freguesia de 
MOIMENTA DA BEIRA, que é o 
Arroz Doce de Cesto. 

em FREIXO DE ESPADA À SINTRA, confeccionado com leite, com bastante 
açúcar, gemas e por vezes aromatizado com água de flor de laranjeira.
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A particularidade é a colocação do arroz, depois de confeccionado e ligeiramente arre-
fecido, num cesto de verga previamente forrado com uma alva toalha de linho. 

O arroz não é lavado e tem uma pré-cozedura em água à qual se junta depois o leite. 
Quando estiver cozido juntam-se as gemas que se misturaram com o açúcar.  Este proce-
dimento transmite uma textura diferente ao ‘creme. Claro que para finalizar se enfeita com 
desenhos feitos com canela em pó.

DE COIMBRA vem outro arroz doce associado a uma tradição que, lamentavelmente, 
está a desaparecer. A família da noiva participava o casamento às famílias amigas, ofere-
cendo uma travessa de arroz doce coberta por toalha de tecido de Almalaguês, de produ-
ção artesanal. Uma semana depois a travessa era devolvida com o presente de casamento. 

Para a confecção do arroz, depois de bem lavado, este abre primeiro em água, e depois 
é colocado em leite fervente, ao qual se adiciona açúcar em maior quantidade do que a do 
arroz. Não leva gemas de ovo. O arroz doce era a forma do convite.
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Descendo para a ESTREMADURA, 
encontramos um arroz doce “saloio” 
cuja quantidade de açúcar é ligeira-
mente inferior à de arroz, mas sem-
pre com gemas de ovos.  Ainda nesta 
região encontramos o chamado arroz 
doce de casamentos que é um arroz 
mais rico pela grande quantidade de 
açúcar e de gemas de ovo.

Para terminar encontramos no ALENTEJO ainda outra forma de arroz doce que tem 
a particularidade de ser confeccionado sem gemas, mas adiciona-se um pouco de banha 
de porco que dá uma consistência muito cremosa ao doce.

Na região de PALMELA é 
feito um arroz doce com leite 
de ovelha que lhe dá um sabor 
diferente mas inesquecível. 
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