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“Os Açores têm de valorizar e aproveitar todas

 as partes da vaca e usar peixes menos nobres 

para se tornarem auto-suficientes na cozinha”

Cozinheiro Renato Cunha é um apaixonado pelas ilhas e defende menos importação

Renato Cunha deixou de ser professor de Informática para ser cozinheiro, mas não deixou de estudar. Fez um mestrado em 
Turismo e Hospitalidade.  Já viajou para os Açores mais de cem vezes. Conhece cinco das nove ilhas, e diz-se deslumbrando com 
o que encontra na Região, quer seja nas belezas naturais quer seja nos produtos de qualidade que encontra para confeccionar 

os seus pratos de autor. É o cozinheiro oficial do Wine in Azores, fez quase todas as edições de São  Miguel e todas as que se 
realizaram na Terceira. O seu perfil trouxe-o também à Escola de Formação Turística e Hoteleira, onde dá formação, de tempos 

a tempos. No Porto, partilha os seus conhecimentos como docente na Universidade Portucalense. A sua prática culinária é de
 reconhecida mestria e pode ser apreciada no seu restaurante Ferrugem na Portela, em Vila Nova de Famalicão.

A cozinha portuguesa está cada vez mais na 
moda. Cada vez há mais cozinheiros (ou chefs) 
portugueses que se internacionalizam. Dentro da 
nacionalidade, há muitos cozinheiros que vem para 
os Açores amiúde. O Renato é um desses exemplos. 
Qual a importância dessa troca e de partilha de 
saber e de sabores entre a cozinha nacional muito 
específica das suas raízes e a nossa também, com 
muitas especificidades. Neste ponto, ou nesta ponte, 
que diferenças e que encontros é que há e que pos-
sam partilhar?

Em primeiro lugar, é importante dizer que real-
mente os Açores são a pérola do Atlântico. Nós temos 
aqui um potencial muito grande, por razões que trans-
cendem a própria cozinha mas depois a cozinha como 
produto turístico é efectivamente um dos argumentos 
mais fortes que temos em Portugal. Com a hospitali-
dade dos açorianos e com os produtos extraordinários, 
pelas condições climatéricas, pelas características do 
solo, e também quando digo do solo, estou a direccionar 
o meu discurso só para aquilo que é do campo, para as 
carnes e produtos hortícolas. Mas depois, não nos es-
queçamos do mar que tem um potencial incrível. Nós 
temos aqui matéria-prima extraordinária.

Vou dar um exemplo: na semana passada, fui a 
um talho nos Arrifes, o talho da Saúde, e quando en-
trei o fiquei deslumbrado com a qualidade extraordi-
nária da carne, que era a carne normal do talho. No 
continente, temos talhos especializados e fornecedores 
especializados de raças autóctones e de produtos muito 
bons, mas que não se encontra habitualmente no talho. 
No talho, por vezes, a carne de bovino por vezes pare-
ce quase uma carne de porco, porque é tão insípida e 
sem graça. Aqui, o que é normal encontrar-se, é mui-
to bom. Sabemos que há muita coisa importada. Até 
compreendo porque têm essa necessidade, mas há um 
problema de fundo e  está na hora de as pessoas perce-
berem que carne de bovino nos Açores não é só bifes. 
Na formação que estou a ministrar, mostro o potencial 
de outros cortes menos nobres porque temos que ter 
o consumo integral da vaca até para serem autos-su-
ficientes nos Açores, porque haver muita importação 
numa região que cria tanto gado é quase um disparate. 
Só que vemos alguns espaços em que o lombo e a va-
zia saem a toda a hora e não conseguem ter capacidade 
de resposta porque não se abate o mesmo número de 
animais. 

Está dizer que não há um aproveitamento to-
tal do animal, mas é possível mudar os hábitos tão 
arreigados?

É possível mudar hábitos alimentares e nesse sen-
tido, os chefs do continente, com alguma experiência, 
podem ajudar. Aqui têm um produto extraordinário, 
mas ainda é preciso haver alguma evolução em termos 
de técnica. Eu já venho aos Açores há 10 anos e neste 
período sinto que a diferença qualitativa para muito 

melhor é gigante, ou seja, já encontro bons pontos de 
cozedura, bons acompanhamentos e mais interessan-
tes porque os produtos realmente são óptimos. Gosto 
da máxima de Van der Rohe, “Less is More”, isto é, 
nós não precisamos de estar aqui a inventar muito para 
ter um resultado final magistral, mas a verdade é que 
também é preciso evoluir um bocadinho e acrescen-
tar para que seja uma cozinha mais consistente e mais 
diversificada também. Se juntarmos o conhecimento 
dos cozinheiros um pouco mais experientes e se ca-
lhar mais viajados, com todo o potencial daquilo que 
existe cá, nós conseguimos fazer um trabalho incrível e 
promover os Açores de uma forma integral. O turismo 
diria que é a força matriz dos Açores neste momento.

Na formação que ministra pode-se dizer que 
criar uma nova dinâmica e tenta trazer uma com-
plexidade maior à cozinha açoriana?

Aqui a aposta é no valor. Nós estamos aqui numa 
escola que para mim tem feito um trabalho absoluta-
mente extraordinário. A Escola de Formação Turística 
e Hoteleira não é a única de cá. Também as escolas 
profissionais de São Miguel e da Terceira estão a fa-
zer um trabalho muito interessante, mas esta [Escola 
de Formação Turística e Hoteleira] tem sido realmen-
te o motor da formação e dessa evolução. Não é por 
estar aqui a dar formação e ter vindo várias vezes cá, 
mas eu faço “leituras” de outras coisas. Formação 

inicial, formação de activos/reciclagem e um evento 
como o 10 Fest tem uma dimensão incrível. Todos os 
anos, virem 10 chefs de fora, quer portugueses, quer 
de outras nacionalidades e poderem imprimir aqui 
uma dinâmica durante esses dias e não é só para o que 
acontece para o número de comensais que se senta à 
mesa. Os chefs que estão aqui acabam por contactar 
outros cozinheiros, vão aos seus restaurantes, opinam, 
partilham, “bebem” do próprio conhecimento local e é 
esta impermeabilidade entre aquilo que nós deixamos 
e aquilo que nós levamos que vai dando notoriedade à 
cozinha açoriana. Dando notoriedade e fazendo com 
que as pessoas cá no território possam crescer mais um 
bocadinho e evoluir mais ainda. O 10 Fest é um evento 
que as pessoas não imaginam a dimensão que « tem: 
partilha de conhecimento, o facto de viciar mais alguns 
cozinheiros – porque depois quem chega cá fica vicia-
do e tem sempre vontade de regressar com as famílias 
para fazer férias. Eu sou exemplo disso. Em 10 anos, 
já vim para esta ilha perto de 100 vezes, o que é uma 
coisa absolutamente incrível.

Mas em formação e em lazer…
Em formação, em lazer, em trabalho. Faço o 10 

Fest, já vim ao Wine In Azores em São Miguel e na 
Terceira. No Wine In Azores, sou o que tenho mais 
participações. Na Terceira, participei em todas. Dou 
formação na Escola de Hotelaria com muita regulari-

dade. Já vim dar formação inicial, formação de activos, 
já vim fazer outros eventos pontuais e vim também 
como destino de férias, como fins-de-semana. Hoje 
torna-se relativamente fácil pegar num voo low cost 
e vir cá passar um fim-de-semana. Vir numa Sexta à 
noite e regressar numa Segunda ou às vezes até vir a 
meio da semana. É fantástico.

Falou-nos do boom que nós temos em termos 
de produtos locais e também nos falou que tem que 
haver um maior aproveitamento do que nós temos, 
o que implica também uma maior criatividade. 
Não temos grandes pratos típicos. Não somos uma 
referência nem a nível regional nem a nível nacio-
nal, mas todos reconhecem que temos dos melhores 
produtos. Do que conhece, e conhece bem, o que 
nos falta para que sejamos uma boa cozinha aço-
riana e reconhecida internacionalmente?

Acho que falta não estarem à procura do deslum-
bramento e da criatividade. Muitas vezes, o que verifi-
co, é que alguns restaurantes que acham que a melhor 
forma de evoluir a cozinha é torná-la excessivamente 
criativa, quando isso é um grande disparate. Dou um 
exemplo: na zona de Matosinhos, aquilo que se faz ao 
peixe é maravilhoso, simplesmente grelhado e acom-
panhado com batata cozida e vegetais regados com 
azeite. Aquilo que qualquer pessoa espera é comer o 
melhor peixe do mundo feito de uma forma honesta e 
directa, sem grandes invenções. O produto é que tem 
de brilhar e não o cozinheiro. 

Mas aqui na região há particularidades. Conhe-
ço São Miguel, Terceira, São Jorge, Pico e Faial. Há 
efectivamente diferenças. Encontro diferenças na 
gastronomia do Pico para a de São Miguel e a de São 
Miguel para a da Terceira, por exemplo. Nas diferentes 
ilhas, existem diferentes hábitos e mesmo aqui em São 
Miguel, encontro uma enorme diversidade, por vezes 
maior daquilo que parece. Claro que há condimentos 
e ingredientes que quase se repetem. Mas nós temos 
algumas diferenças. Temos boa comida feita de uma 
forma mais directa.

Quando pergunta o que eu acho que poderá fal-
tar, eu acho que já não começa a faltar. É preciso é 
acreditar na cozinha local. O que não aceito enquanto 
português, e enquanto apaixonado pelos Açores, é que 
permitam esta aculturação de fora, de conceitos que 
não são portugueses nem são locais, como se nós não 
tivéssemos tudo cá. 

Mas há cada vez mais uma tendência para fa-
zer uma cozinha gourmet…

A palavra por si só é sempre usada por forma 
errada. Repito e digo categoricamente: gourmet, nin-
guém sabe o que significa. As pessoas associam gour-
met a uma apresentação mais minimalista e cuidada. 
Mas não é nada disso. Gourmet é comer um caldo de 
peixe feito numa taberna, isso é que é gourmet. É co-

Renato Cunha, proprietário do restaurante minhoto Ferrugem, tem um mestrado em Turismo e Hospitalidade, 
é docente na Universidade Portucalense, no Porto, e formador em escolas profissionais. 
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