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CALDEIRADA DE ENGUIAS À LAGOA DE ÓBIDOS 
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A minha mulher fazia uma caldeirada de enguias à Lagoa de Óbidos, receita dada por um 

velho pescador do Vau, que era deliciosa. 

Vou tentar recordar a mesma: 

Os ingredientes segundo creio, para cinco ou seis pessoas são: dois ou três quilos de 

enguias de preferência médias, amanhadas e cortadas aos bocados. 

Uns três a quatro quilos de batatas, cortadas às rodelas não muito finas, para evitar que se 

desfaçam enquanto cozem. 

Pimentos, tomates, salsa, duas ou três folhas de loiro, uns dentes de alho, cebola, um 

pouco de massa de tomate, uma boa aguardente ou brandy e meio litro de vinho branco. 

O fundo do tacho, deve ser coberto de preferência com caranguejos que se matam, dando-

lhes um golpe na barriga para que possam ficar a cobrir o fundo do tacho, evitando que a 

caldeirada que não deve ser mexida, se pegue. 

Se não tiverem à mão os caranguejos, podem os mesmos ser substituídos por amêijoas, 

ou até mesmo por mexilhão. 

Por sobre o fundo coberto, coloca-se uma primeira camada de temperos - a cebola às 

rodelas, os pimentos aos pedaços não muito grandes, o tomate cortado às rodelas e sem 

as sementes, a salsa, uns dentes de alho e sobre esta primeira camada, uma outra de 

batata cortada às rodelas, como já referido.  

Por sobre a batata, uma camada de enguias aos pedaços de sensivelmente cinco ou seis 

centímetros. 

Vão-se repetindo as camadas dos ingredientes, até quase chegar ao cimo do tacho, sendo 

que a ultima camada a ser colocada, deve sempre ser de enguias. 

Mistura-se a calda de tomate no vinho branco e despeja-se em toda a superfície da 

caldeirada, temperando-se de sal a gosto e no fim, rega-se com um ou dois cálices de 

brandy ou uma boa aguardente velha. 

Deve a caldeirada ser cozida em lume forte e com a tampa no tacho. 

Afastada a possibilidade de a caldeirada pegar ao fundo, pelo facto de o mesmo se 

encontrar coberto com os caranguejos ou as amêijoas, a caldeirada deve ser cozida o mais 

rápido possível e a razão é a seguinte: as enguias não são tão saborosas se estiverem 

demasiado cozidas, pois são muito melhores, se a carne estiver um pouco rija e as 
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espinhas saírem inteiras e isso só é mesmo possível, se não estiverem demasiado tempo a 

serem cozinhadas. 

O que acontece, é que com lume forte, rapidamente o tacho levanta fervura, e logo que as 

enguias que estão à superfície estiverem cozidas, retira-se o tacho do lume e serve-se, 

tendo o cuidado de o fazer seguindo as camadas que foram colocadas no tacho, para não 

desfazer os ingredientes. 

Os próprios caranguejos ou amêijoas que estão no fundo, ficam com um sabor delicioso. 

Creio que mais ou menos, seria assim que a minha mulher fazia a caldeirada e só vos 

posso dizer, que ficava sempre óptima. 
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SOBRE MAXIMINO ALVES MARTINS 

Maximino Martins nasceu no dia 2 de março de 1943, no Arelho, freguesia de Santa Maria 

do concelho de Óbidos. 

Com 12 anos de idade ingressou no Seminário do Verbo Divino em Fátima e 
posteriormente no Seminário de Santarém, onde esteve por dois anos. Estudou na Escola 
Industrial e Comercial Rafael Bordalo Pinheiro, Caldas da Rainha, onde frequentou e 
terminou o Curso de Aperfeiçoamento do Comércio. 

Foi funcionário da Direcção-Geral do Tesouro nos serviços locais, tendo trabalhado na 
Tesouraria da Fazenda Publica de Óbidos e de Alpiarça. 

Foi ordenado Diácono da Igreja Católica pelo Cardeal Patriarca Dom José Policarpo, na 
Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, no dia 27 de junho de 2004, tendo sido 
colocado nas Paróquias do concelho de Óbidos. 

 

 

Conheça a ligação de Maximino Alves Martins à Lagoa de Óbidos em 
https://memoriaparatodos.pt/portfolio/maximino-alves-martins/ 

 

SOBRE O PROJETO MEMÓRIAS DA LAGOA DE ÓBIDOS 

O projeto Memórias da Lagoa de Óbidos, enquadrado no programa Memória para Todos, 
foi promovido pelo Instituto de História Contemporânea / Centro República (NOVA FCSH) e 
pela associação KEEP, em parceria com o projeto “Centro de Interpretação para a Lagoa de 
Óbidos”, do Orçamento Participativo Portugal (OPP), que, durante a fase de levantamento 
de informação local, identificou saberes, modos de fazer, formas de expressão, lendas e 
episódios que marcaram a história da Lagoa de Óbidos e das suas gentes. 

Este projeto contou com a colaboração das instituições e de todos os cidadãos que 
quiseram partilhar as suas memórias, fotografias, objetos e outros testemunhos da Lagoa 
de Óbidos, património de todos nós. 

 


