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Resumo 

A trajetória do cuscuz (produto e prato), originário do Magrebe e chegado a Portugal e 

aos espaços do seu império, permite percecionar  o preparado como identitário, ligado 

à sociabilidade nos momentos de passagem, tais como casamentos e mortes; mas 

também enquanto consumo quotidiano e festivo das comunidades de mouriscos e de 

cristãos-velhos desfavorecidos. Porém, rapidamente, verificou-se o alargamento dos 

apreciadores, uma vez que se encontram referências a cuscuzeiros em inventários de 

bens da casa real e receitas de cuscuz nos livros de cozinha de leigos e de conventos, 

destinados aos grupos com posses.  

A especificidade do cuscuz – preparação e consumo tradicionais – na ilha da Madeira e 

em Trás-os-Montes, a identificação das adaptações no Brasil e em Cabo Verde – com 

recurso não ao trigo mas ao milho – e as diferenças regionais no modo de preparação 

do cuscuz, o levantamento e publicação das receitas de cuscuz do passado, algumas 

delas existentes em receituários manuscritos portugueses, ao contrário do que aconteceu 

no Magrebe, onde as receitas circulavam oralmente, são outros tópicos que se irão 

abordar. 
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