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Doze dias, doze pessoas, um desafio. Preparar uma refeição em 
que tudo o que a componha seja criado coletivamente pelos par-
ticipantes: a mesa, as panelas, os talheres, os pratos, os copos … o 
menu. Este foi o mote de uma residência criativa que juntou em 
Loulé artistas e artesãos escoceses e portugueses para com eles 

desenvolver um processo de partilha de disciplinas, de saberes, de recursos 
e de culturas. 
A intenção é provocar uma sinergia de discursos e de práticas sobre comu-
nidade trazendo-os para o espaço contemporâneo, de confluência da arte, 
dos ofícios e da cultura. Uma mesa que reflete o sentido do fazer coletivo e da 
partilha de recursos como caminho para um futuro mais sustentável a par-
tir das práticas rurais do interior do concelho de Loulé – as “ajudadas”. •

Fazedores
Marco Cristovam (ferreiro)
Analide Carmo (latoeiro)
Francisco Dias (inventor)
Beth Bidwell (ceramista)
Sofia Oliveira (arquiteta)
Gavin Smith (artesão da talha)
Fernando Henriques (artesão da madeira)
Jesus Dias (mestre de cerimónias e de 
gastronomia)
Domingos Vaz (artesão da cana)
Nuno Sacramento (curador de artes visuais)
Graça Palma (organização)
Tiago Ferreira (aluno de design – Ualg)

Facilitadora
Dália Paulo – Museu Municipal de Loulé – 
Câmara Municipal de Loulé

Sc
ott

is
h 

Sc
ul

pt
ur

e 
W

or
ks

ho
p 

• 
Lo

ul
é 

• 
Po

rt
ug

al
 •

 2
01

6
jo

rn
a

l

Mesa Ajudada,  
um protótipo de futuro
Nuno Sacramento

A Mesa Ajudada é um protótipo de futuro. 
Somente empreitadas colectivas e 
colaborativas, que proponham uma 
relação sustentável com o território 
valorizando o saber milenar dos que o 

co-habitam de forma empática, ajudarão a fazer frente aos 
enormes desafios deste século.

A comunidade científica tem alertado para o que 
pode ser o derradeiro desafio da humanidade; o colapso 
climático associado a múltiplas tragédias em diferentes 
partes do globo. A História descreve várias Idades do 
Gelo por que o planeta passou, que nada mais foram do 
que colapsos climáticos, o último dando-se há cerca de 
11.000 anos. E se realmente estivermos perto de outro 
colapso, como alertam os cientistas? 

É importante notar que o crescente aquecimento da 
temperatura do planeta Terra coincide com a era da in-
dustrialização e do alto consumo de energias fósseis bara-
tas, um período denominado de Antropoceno. Esta é a 
primeira época na história em que o humano desenvolve a 
capacidade de alterar a geologia e a meteorologia da Terra.

Há quem diga que somos um animal racional, que a 
nossa inteligência e criatividade nos separa do resto dos 
animais. Porém, e apesar dessa inteligência, destruímos 
paulatinamente o planeta na tentativa desesperada de 
manter o conforto material através do consumo. Esta 
destruição em massa deve-se à alienação do humano em



relação ao território, como se fosse um animal que não 
necessitasse de terra, de água e de ar nas suas formas 
mais puras e elementares. 

A ideia de que a natureza é uma espécie de cenário 
para a cultura, bem como a distinção entre o civilizado e 
o bárbaro, são sintomáticas desta desconexão. É como se 
o humano vivesse em dois mundos separados; num sendo 
animal, respirando, movendo-se, comendo, bebendo, pro-
criando, etc e, noutro sendo espírito, criando, pensando, 
etc. Este último, para a maioria dos humanos vivendo nos 
países chamados desenvolvidos, é o mundo mediado pe-
las novas tecnologias, do Facebook, da TV por cabo, dos 
reality shows. Um mundo do ter, baseado no ‘óleo da pedra’ 
(petrus + oleum) que leva milénios a ser formado e um 
ápice a ser gasto. 

Mas o problema aqui não é o lifestyle. Cada um deve ter 
a liberdade de decidir que tipo de vida quer viver, de que 
tipo de pessoas e coisas se quer rodear. O problema aqui, 
é o impacto que determinados lifestyles têm num planeta 
finito e partilhado por todos, humanos e não humanos. 

Sabe-se quem foi expulso do Big Brother, o refrão da 
canção da Rihana, o último modelo da BMW, o plantel 
completo da Selecção Portuguesa de Futebol, o hino na-
cional.... Mas quantas plantas e cogumelos comestíveis se 
conhecem num perímetro de 1 km de nossas casas? Que 
plantas medicinais existem nesse perímetro? Que árvo-
res e florestas existem, e há quanto tempo? Quais os tipos 
de solos? Por onde passam os cursos de água? Como são 
os cantares dos pássaros? Que ervas daninhas são medici-
nais e comestíveis?

Não conhecemos o território porque não o vivenciamos. 
Somos civilizados ao invés de bárbaros, vivendo a cul-
tura ao invés da natureza! É então fácil entender porque 
é que não protegemos o planeta; é porque não vivemos 
nele, não o conhecemos, não estamos investidos na sua 
preservação. E é aqui que se prende o grande desafio do 
século 21: parar de olhar para o planeta somente como 
um recurso à mercê dos humanos, um planeta como 
qualquer coisa a ser usada e explorada até à exaustão. 
Se entendermos o planeta como nossa casa, talvez ainda 
consigamos desacelerar a sua exponencial degradação e 
a nossa tragédia enquanto espécie. Precisamos de ques-
tionar a supremacia da inteligência humana e criar novas 
formas de empatia e solidariedade com todos os seres 
vivos preservando os ecossistemas e a biodiversidade, dos 
quais somos parte integrante.
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Estão todos aqui para 
trabalhar em grupo, 
para partilharem e 
aprenderem uns com 
os outros, duplamente 
alunos e professores. 
A característica mais 
saliente deste grupo é a 
diversidade de idades, 
de proveniências, de 
níveis escolares, de graus 
de conhecimento do 
território, de ocupações, 
entre outros
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Para desacelerarmos o ecocídio em marcha temos 
urgentemente de nos religar ao território e ver o planeta 
como a nossa casa, uma casa que partilhamos com outros 
entes como árvores, animais, pedras e rios. Nas várias 
partes do mundo, diversas culturas que por vezes vemos 
como atrasadas ou primitivas, viveram durante séculos 
numa relação de reciprocidade com o planeta. Inquestio-
navelmente, não tendo o conforto a que estamos presente-
mente habituados no Ocidente, mas também sem consu-
mir enormes quantidades de energias baratas e poluentes. 
Assim, do ponto de vista do impacto ambiental, essas 
tribos têm sido melhor sucedidas quando comparadas 
com as sociedades modernas. Na Europa, apesar da mo-
nocultura, do agro-negócio e da industrialização, existem 
ainda resquícios de co-dependência com a natureza, como 
podemos observar no Barrocal e Serra Algarvios. Existe 
ainda muita agricultura de subsistência, uma relação im-
portante com a água e com o regadio, e um conhecimento 
singular de ervas e plantas aromáticas e medicinais. Es-
tes conhecimentos latentes apontam para uma relação de 
familiarização com o território que se extinguiu na maio-
ria das cidades.

O projecto Mesa Ajudada parte destas premissas 
propondo valores como a cooperação e a colaboração, a 
empatia (com humanos e não humanos), a bio-diversida-
de (diversidade em vez de monocultura), a fertilidade, e a 
garantia da pureza (palavra esta caída em desuso) do ar, 
da água e dos solos (para humanos e para não humanos). 
Isto em contraponto com ideias de competição, de extrac-
ção, de exaustão e de abuso.

Mesa Ajudada é então uma investigação colectiva de 
formas de relação com o território que perduraram há sé-
culos e que subsistem na vida de alguns dos participantes 

gem seca e abundante, uma lição de como trabalhar a 
cana fazendo instrumentos para tirar água dos poços, 
pensos rápidos, e cajados num material que substitui o 
plástico e é rapidamente absorvido pelo solo;

• a apanha de bagas de aroeira para tingir os tampos das 
mesas, que nos levou ao alto dos montes onde pastam 
rebanhos, e onde se falou sobre a possibilidade de so-
brevivência somente com o que a terra dá;

• as histórias do tempo em que os animais falavam, con-
tadas por D. Filipa Faísca, fábulas centenárias que dão 
acesso a mundos que a maioria esqueceu;

• colocar as conversas sobre a arte enquanto ligação en-
tre os membros de uma comunidade e o seu território, 
ou o cantar (desafinado), como forma de proximidade e 
partilha.

Estes são alguns (entre muitos outros) exemplos das acti-
vidades que a Mesa Ajudada propiciou. Parece-nos claro 
que o problema da nossa desconexão com o território e 
da sua consequente degradação é um problema cultural, 
logo o seu antídoto deve ser ser cultural e artístico. A 
Mesa Ajudada é um passo nesta direcção, mobilizando 
a arte e os ofícios na procura de novas relações entre hu-
manos, entre humanos e não humanos (pássaros, plantas, 
aquíferos e solos), e entre todos estes e o seu território-ca-
sa. •

do projecto. O processo de construção do espaço de parti-
lha de conhecimento que levou ao surgimento da mesa e 
dos objectos aconteceu da seguinte forma:

Ao décimo segundo dia do mês de Outubro de 2015, 
juntaram-se doze pessoas para, durante doze dias, cons-
truir colectivamente todo o mobiliário e utensílios para 
uma refeição. São na maioria estranhos entre si, mas o 
que os junta é o facto de viverem neste território e tra-
balharem em artes e ofícios. Para além destes, existem 
quatro visitantes, habitantes na Escócia. Estão todos aqui 
para trabalhar em grupo, para partilharem e aprenderem 
uns com os outros, duplamente alunos e professores. A 
característica mais saliente deste grupo é a diversidade de 
idades, de proveniências, de níveis escolares, de graus de 
conhecimento do território, de ocupações, entre outros.

Apesar das diferenças, ao fim de somente doze dias 
o trabalho ficou pronto; as mesas de oliveira e pinho, as 
tijelas e copos de barro, as cestas em cana para o pão e 
para a fruta, entre outros objectos. Na manhã do décimo 
segundo dia saíram à procura de ingredientes para a re-
feição, baseados na dieta mediterrânica em versão Algar-
via, comida resultante da escassez com que as pessoas do 
Barrocal viviam diariamente, e que as fez inventar uma 
culinária de exemplar paladar e valor nutritivo. O pro-
cesso foi finalizado com um repasto e com uma conversa 
sobre o fazer conjunto numa relação sustentável com o 
território.

Um dos objectivos do projecto foi o aprofundamento do 
conhecimento do território não como exercício académico, 
mas como algo corporal e ao mesmo tempo metafísico, 
resultante num mapeamento em profundidade, como são 
exemplo: 
• a ida a pé a um canavial, o atravessar de uma paisa-



‘Uma história sobre o princípio do bem comum’
Proveniente de uma geração mais nova e urbana, 

Marco Cristovam, sonhou um dia em ser ferreiro e é-o. 
Teve de sair do país para desenvolver a sua aprendiza-
gem, pois não queria fazer alfaias agrícolas. Apaixona-o 
ver emergir do fogo criações que idealizou. 

O mais jovem dos doze é o Tiago Ferreira, o “Benja-
mim”. Com 21 anos revela o receio de não ter nada para 
ensinar e está em pulgas com tanto que imagina poder 
aprender. É designer, aluno de mestrado em design de 
comunicação para a cultura.

Espreita um sorriso do rosto de Domingos Vaz. “O 
meu maior receio é passar pelo mundo e não deixar 
nada a ninguém”, confessa. O que mais gostava é que 
alguém quisesse aprender a arte da cestaria em cana. 
Tiago entusiasma-se.

Mais reservado, Fernando Martins, fala com o olhar 
e com o coração. Expressa-se nas obras de arte que faz 
com as raízes e troncos que encontra no campo.

O Gavin Smith e a Beth Bidwell tentam decifrar pa-
lavras dos sons que ouvem numa língua estranha, fa-
lada e emocionada através da boca e de todas as partes 
do corpo, ao jeito português. Quase um encantamento. 
Ambos explicam o que fazem na Escócia, como apren-
deram. Beth, a arte da cerâmica e Gavin, múltiplas ar-
tes e ofícios, entre elas a madeira, a mais recente. Mos-
tram-se expectantes com os próximos dias e contentes 
por integrar este coletivo.

A Sofia Oliveira é uma construtora de coletivos. É 
arquiteta, portuguesa mas reside na Escócia há 5 anos. 
Afirma querer “reinventar uma profissão que se centra 
nos egos”. Quer aprender mais sobre os processos tradi-
cionais e adaptá-los a usos contemporâneos, descobrin-
do em conjunto com o cliente o que é melhor para ele (e 
não para o arquiteto).

A Graça Palma vem da área do desenvolvimento lo-
cal, e usa a comunicação, entre outros, como ferramenta 
para um processo de trabalho de base territorial.

Estão apresentados os protagonistas de uma história 
que começou na manhã de segunda-feira, 12 de outubro 
de 2015, na Casa do Castelo, em plena zona medieval da 
cidade de Loulé. A história de um grupo que se juntou 
para fazer uma mesa.

O ponto de partida, o território 
Um grupo de pessoas junta-se com um pretexto artístico. 
Uma intervenção de arte contemporânea que pretende 
relacionar arte, cultura e ofícios à volta de uma refeição. 
Doze pessoas foram convocadas para um jantar e desafia-
das a criar tudo o que fizesse parte dela: a mesa, os utensí-
lios e o menu. Em Loulé. 

nos gestos transmitidos entre gerações. Cada ofício faz a 
magia de, a partir do nada, criar. 

À mestria dos artífices juntou-se a vontade de aprender 
e de fazer, em coletivo. Dividiram-se os participantes em 
grupos, a cerâmica, a madeira, o ferro, a cestaria, o latão, 
a comida. Estabeleceu-se um plano de trabalho, momen-
tos em que se trocariam colaborações e se arregaçariam 
mangas para realizar tarefas comuns. Mas a dialética pró-
pria do processo trouxe interações não programadas.

Os trabalhos na madeira vinham já adiantados. O 
Fernando teve de carregar às costas restos de oliveira nos 
terrenos desmatados e prepará-los para fazer as pernas e 
rebordos das mesas. O pinho fora já aplainado. Gavin pro-
curou desenhar soluções que tornassem os bancos mais 
confortáveis e manuseáveis. Ao observar o trabalho de 

Crónica

Esta pequena cidade da zona central (Barrocal) do Al-
garve tem um longo (e ainda presente) passado rural. Dos 
seus solos calcários, sobrevive um coberto vegetal com-
posto por arbustos e azinheiras, que convivem com cultu-
ras de sequeiro constituídas por amendoeiras, figueiras, 
alfarrobeiras, oliveiras e vinhas. Os vales são aproveita-
dos para o cultivo de hortícolas e árvores de fruta. A água 
é recuperada por engenhos diversos e os moinhos recor-
dam os tempos em que laboravam os cereais para o pão e 
gado. Os animais eram criados com contenção, úteis para 
a lavoura e ingestão regrada de carne e ovos pela família. 
Uma região pobre onde se sobrevivia com os recursos da 
terra e a inteligência de os saber preservar.

A mesa nasce deste lugar e conta esta história. Nasce 
da comida que define um povo. A produção de milho, de 
legumes e fruta, de azeite, o uso parcimonioso da carne, o 
recurso a plantas aromáticas, o pão e o vinho como base 
de alimentação, escreveram a ementa. Esta, por sua vez, 
ditou os objetos a criar e as técnicas a envolver.

A D. Filipa Faísca conta ao grupo histórias que evocam 
os hábitos alimentares deste povo. Histórias do tempo em 
que os animais falavam. A “Maria boa e a Maria má”, “A 
Zorra e o Grou” e outras, trazem o som da cadência das 
mós que toda a gente tinha em casa para moer o milho e 
fazer as “papas”. Esta refeição, as “papas”, era o principal 
recurso alimentar das casas do Barrocal. Confecionadas 
de variadas formas, misturavam-se com diversos ingre-
dientes (marisco, peixe, leguminosas, carne ou “restos”) e 
eram comidas de manhã e à noite.

Jesus conta este pequeno conto tradicional que ilustra 
bem a relevância das papas. “Pergunta o gato: Onde está a 
minha’aaaaaaaaama? Onde está a minha’aaaaaaaaama? 
Diz o cão: fome fome fome fome fome. E o galo no poleiro 
responde: Ela sempre por aqui houuuuuuuve. Ela sempre 
por aqui houuuuuuuve. E as mós replicam: de verão e de 
inverno de verão e de inverno de verão e de inverno. A 
vaca, que está na pastagem de barriga cheia chocalha, di-
zendo: quem tem tem quem não tem não tem. Quem tem 
tem quem não tem não tem”.

A comida é, então, o ponto de partida para a mesa. 
Será preciso um tacho de latão para as “papas”, uma 
panela para o “jantar” (sopa) de lentilhas. Colher e garfo, 
em vez do habitual par faca e garfo. Tigelas, copos e jarra 
para o vinho, pequenas taças para servir as azeitonas e a 

 O princípio, os fazedores

Jesus Dias dá as boas vindas ao grupo ofere-
cendo pão e água. Conta que foi recebida dessa 
forma num mosteiro budista onde entrara 
casualmente, há muitos anos, nas lonjuras 
da serra algarvia. Procurava apenas por um 

velho moinho e aquele gesto inesperado entre estranhos 
marcou-a para sempre, como símbolo de partilha. “A vida 
não é mais do que ter a generosidade de querer dar e a 
humildade de saber receber”. Enquanto profere estas 
palavras distribui a cada um o pão de noz e a água aro-
matizada, unindo um círculo de partilhas que irá man-
ter-se nos doze dias seguintes (e para além).

Nuno Sacramento, o curador da residência Makers’ 
Meal (SSW), agora em Loulé (Portugal), explica que a 
mesa é uma metáfora. Não apenas um objeto útil que se 
vai criar, mas um motivo para trabalhar e transmitir a 
ideia de comunidade e de bem comum. O que interessa 
é o processo do fazer coletivo, confluindo saberes, igual-
mente indispensáveis para o propósito comum e que 
sublinham a importância de experimentar formas de 
sobrevivência do território. Quando ele fala os outros 
sonham.

Francisco Dias representa a engenhosa resiliência de 
homens e mulheres do Barrocal e da Serra, acostumados 
à falta de recursos e, por isso, a inventar. Ele é o mestre 
de sobrevivência do local. Sabe fazer tudo e nas suas 
mãos tudo vinga.

conserva de cenoura. O pão e a fruta, em cestas de cana. 
Colher de pau (madeira) para mexer a comida. Conchas 
para servir a refeição. E claro, mesas e bancos para juntar 
as doze pessoas.

O processo, a ajudada
É o território, expresso na sua alimentação, que define as 
peças a realizar e os ofícios a envolver. Foi assim que se 
juntou o ferreiro, a ceramista, o cesteiro, os caldeireiros, 
os mestres da madeira, a mestre das tradições locais, o 
curador, a arquiteta, a produtora e um jovem designer.

Nos primeiros dias o grupo visitou as oficinas dos ar-
tesãos e pôde experimentar cada um dos ofícios, a simul-
tânea simplicidade de fazer uso das matérias oferecidas 
pela natureza, e a complexidade das tecnologias apuradas 

Graça Palma
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Domingos, trocaram impressões sobre como incorporar 
a cana nos assentos. Uma ideia inédita que entusiasmou 
o grupo. Tornava-se necessário recolher canas em maior 
quantidade. Rapidamente se organizou uma expedição. 
No seu regresso, todos pararam as suas atividades para 
desfolhar e limpar as canas necessárias. 

Gavin nunca tinha trabalhado com madeira de oliveira 
mas resolveu fazer as colheres “de pau” com este material. 
Ao visitar o mercado municipal de Loulé ficou impressio-
nado com o aspeto de alguns dos peixes utilizados na gas-
tronomia algarvia. Reteve também a imagem dos torcidos 
da cana que Domingos ensinava ao Tiago. Perguntou à 
Jesus como era a colher para mexer as papas, que tama-
nho deveria ter o cabo e a concha. A partir daí dedicou-se 
a entalhar minuciosamente as colheres para as “papas”. 

copos, tigelas e tigelinhas, um lindo jarro de vinho e 
duas originais bases-puzzle para os queijos. As panelas 
reluziam o brilho dourado do latão. Os talheres e conchas, 
irrepetíveis, faziam sentir a solidez do ferro. As colheres 
de madeira mostravam os desenhos da oliveira esculpida 
com arte. As cestas aconchegavam o espaço.  

O tema da conversa à mesa foi o que cada um sentiu e 
aprendeu sobre o fazer coletivo. Da reflexão ressaltaram 
as palavras cooperação, liderança partilhada, respeito, 
sinergia, complementaridade, confiança, diferença, 
igualdade, descoberta, troca e aprendizagem. 

Resultou também um compromisso de todos para 
com o futuro da mesa e da ajudada. Lançaram-se 
propostas para convocar novas ações coletivas. Começar 
por apresentá-la no Museu Municipal de Loulé, no dia 
de S. Martinho, fazendo o magusto com a vizinhança e 
amigos. Levá-la às três sedes de freguesia do interior de 
Loulé de onde são originários vários dos artesãos, para 
retomar rituais comunitários atualmente adormecidos. 
Realizar dinâmicas com as crianças associadas aos 
ofícios, ao património e ao bem comum. E também leiloar 
lugares à mesa nos resorts do litoral do concelho de Loulé, 
angariando desse modo financiamento para outras ações. 

No final da refeição, um sabor inesquecível perduraria 
na memória e no coração de cada um dos participantes. 
Aquela refeição nascera deste grupo de pessoas que se 
juntou para fazer uma mesa e, pelo caminho, aprendeu, 
ensinou e protagonizou uma história sobre o princípio do 
bem comum. •

pequena mostra com imagens, utensílios e materiais 
associados ao processo. Pôs-se a mesa com esmero. 

Da cozinha vinha uma divertida algaraviada de vozes e 
uma apetitosa mistura de cheiros que exalava das panelas 
a borbulhar. O Nuno ajudou a Jesus a mexer as papas. 
Dispôs-se o pão e a fruta nas cestas e prepararam-se as 
entradas (azeitonas, cenoura de conservas e queijo fresco). 
O Tiago editou um “teaser” em vídeo para convidar a 
visitar a mesa no dia seguinte.

Às oito da noite o grupo dos doze fazedores reuniu-se 
à mesa, expectante e emocionado. Era altura de brindar 
à ajudada. Os resultados faziam brilhar os olhos e 
aquecer o coração. Duas magníficas mesas de oliveira 
e quatro confortáveis bancos com cana davam suporte 
a esta refeição. Em cima da mesa, pares de graciosos 

A Beth e a Sofia entregaram-se à tarefa de moldar ma-
nualmente as tigelas, os copos, o jarro e outras peças de 
barro necessárias. Trabalharam com o Pedro, um oleiro 
de Loulé, que lhes preparou o barro e explicou o processo 
de vidramento e cozedura que utiliza. Combinaram um 
cronograma para garantir que todas as peças fossem mol-
dadas, alisadas, pintadas, raspadas, cozidas, vidradas e 
de novo cozidas. A Jesus e o Tiago ajudaram a moldar e 
alisar as peças. Fascinada com as plantas silvestres que 
observara, Beth propôs imprimir algumas delas no barro. 
Uma experiência que motivou o grupo e deixou uma mar-
ca original nos resultados. 

Francisco, o inventor, nunca tinha trabalhado com la-
tão. Já fizera panelas e outros objetos de cobre, e pensava 
que seria um material semelhante de manobrar. O latão 

não dobrava como ele pretendia por mais fogo e banho 
que desse. Ainda lhe passou pela mente o queixume “no 
que me fui meter” mas a sua persistência não o deixou 
desesperar. Lembrou-se de um antigo colega que na sua 
juventude tinha sido caldeireiro e convenceu-a a colaborar. 
Analide Carmo junta-se desta maneira ao grupo. Durante 
quatro dias trabalha incansavelmente com Francisco e, no 
final, surpreenderam-nos com uma enorme panela com 
tampa e um bonito tacho de latão. Serão, muito provavel-
mente, os últimos capazes de o fazer em toda a região (e 
para além). Analide emociona-se com este feito e disponi-
biliza o seu tempo para ensinar quem quiser aprender.

Na oficina do Marco, os talheres nascem do fogo e das 
cinzas. Habituado que está a receber encomendas para 
portões, varões de escada e instalações artísticas, ficou 
maravilhado com a singeleza deste desafio. Fazer colheres 
e garfos para um grupo de doze pessoas comer. Nuno e 
Tiago encontraram-se com ele para discutir ideias e regis-
tar o momento. “Cada talher há-de ser único e especial”, 
afirmavam. E é. 

A Graça e a Jesus ocupam-se de todas as tarefas ne-
cessárias à refeição. Ao fim do dia, a Jesus aproveitava 
para ensinar o grupo a britar azeitonas, a fazer estrelas de 
figos e infusões com ervas aromáticas. Ela e o Domingos 
transmitem a todos, em várias ocasiões, receitas de sobre-
vivência. No campo, a cada passo, apontam para plantas 
e bagas e ensinam como se fazem remédios, objetos úteis 
e temperos deliciosos. Recolhem-se dois litros de umas 
pequenas bagas vermelhas de um arbusto mediterrâneo, a 
aroeira, que depois de fermentadas irão ser usadas no tin-
gimento da madeira. As bagas têm se ser retiradas uma à 
uma, separadas das folhas, e deixadas durante alguns dias 
a fermentar com um pouco de água quente. A seguir, são 
coadas ou introduzidas dentro de uma meia de algodão, 
que serve de pincel para colorir a madeira.

Não apenas um objeto útil que se vai criar, mas 
um motivo para trabalhar e transmitir a ideia de 
comunidade e de bem comum. O que interessa é 
o processo do fazer coletivo, confluindo saberes, 
igualmente indispensáveis para o propósito comum e 
que sublinham a importância de experimentar formas 
de sobrevivência do território

O Nuno e a Graça trabalham numa ideia para o jornal 
e pedem opinião ao grupo. Todos concordam que se deve 
aproveitar este meio para transmitir algumas das tantas 
receitas de sobrevivência, sobre a vivência deste território, 
que aprenderam na residência. 

Esta mesa e o jornal servirão para difundir a mensa-
gem que está subjacente à palavra “ajudada”, utilizada no 
meio rural, que alude às práticas comunitárias de entrea-
juda relacionadas com os ciclos agrícolas. Os vizinhos jun-
tavam-se para desfolhar o milho, para limpar as levadas, 
para fazer o vinho, e o final dos trabalhos era festejado à 
volta da mesa com um repasto. 

Um novo início, a refeição
Logo pela manhã, no dia da refeição, o grupo parte para o 
interior do concelho de Loulé com o propósito de recolher 
os ingredientes necessários. Comprou queijos frescos 
numa queijaria artesanal, o pão numa padaria tradicional, 
o vinho e os legumes a um produtor local. Colheu as ro-
mãs e as ervas aromáticas na quinta da Jesus e do Fran-
cisco. Foi ao mercado buscar o peixe, a carne, o milho.

Regressados a casa, ao nº 1 do Largo D. Pedro I, foi 
altura de preparar o jantar e o ambiente. O grupo dividiu-
se entre as decorações e a confeção das comidas. Havia 
também que adiantar alguns preparativos para o dia 
seguinte, o almoço dos convidados e a mostra da mesa ao 
público. 

Fizeram-se velas com cera de abelhas e arranjos com 
flores e plantas recolhidas no caminho. Preparou-se uma 
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Papas de milho com molho de tomate e sardinhas
Para 4 pessoas:
• 300 gramas de farinha de milho (misturar em igual quantidade 

farinha e sêmola)
• 1,5 litros de água da cozedura das sardinhas
• Sal q.b
• 2 colheres de azeite
• 2 colheres de sopa de banha de porco
• 1 cebola média
• 2 tomates médios
• 2 dentes de alho
• 1 folha de louro
• 1 molho de coentros
• Meio quilo de sardinhas
Cozer as sardinhas (previamente temperadas com sal). Depois de mornas, 
cortar em filetes retirando as espinhas. Reservar. Coar a água da 
cozedura e reservar.

Fazer o molho do tomate. Levar ao lume as gorduras numa frigideira, 
juntar a cebola e os alhos picados e deixar alourar. Juntar os tomates 
pelados picados, colocar o louro e deixar-se apurar bem (cerca de 15 
minutos).

Preparar as papas. Num tacho coloca-se a água das sardinhas, o sal 
e leva-se ao lume. Quando estiver morna deita-se a farinha de milho 
em chuva mexendo sempre com uma colher de madeira para não 
criar grumos. Continua-se a mexer durante cerca de 45 minutos. Se 
necessário, acrescentar água. Juntar no fim o molho de tomate, as filetes 
de sardinhas e os coentros picados, mexendo durante 5 minutos. •

Receitas e práticas 
do território

Figos em estrela
Os figos são secos no final do verão e 
enchidos com amêndoa, torrados ou 
guardados para dar aos porcos.

Uma estrela é feita com dois figos 
secos grandes. Corta-se cada figo em 
cruz abrindo quatro cortes de cada 
lado paralelos do meio do figo até ao 
topo. Abrir os figos e juntá-los até 
fechar a estrela. Colocar as amêndoas 
peladas abertas em metades dentro 
das pontas da estrela.

Para pelar as amêndoas colocam-
se os miolos numa vasilha com água 
a ferver e retiram-se as peles.
As estrelas vão ao forno lento (cerca 
de 80 graus) durante 1 hora. Deve-
se ir virando-as para torrarem 
homogeneamente. •

Marmelada
• 2 quilos de marmelos
• 1,5 quilo de açúcar
• 2 paus de canela
• 1 casca de limão/laranja
• 1 estrela de anis
• 3 cravinhos
Lavar bem os marmelos com água quente 
e uma esponja. Retirar o caroço. Cortar 
em bocadinhos. Colocar numa panela de 
pressão com o açúcar, os paus de canela, 
a casca de limão/laranja e os cravinhos. 
Misturar, acrescentar 1 copo de água e 
levar ao lume. Cozinhar durante meia 
hora. Retirar os paus de canela, a casca 
de limão/laranja, os cravinhos e triturar. 
Dispor em tacinhas. •

Velas de cera de abelha
Derreter a cera de abelha no lume brando. 
Cortar uma cana em pequenos tubos. 
Fazer um furo no fundo da cana e com 
uma agulha passar um fio de algodão. 
Dar um nó no fundo até tapar o buraco. 
Encher com cera derretida. Quando secar, 
rachar a cana ao meio e retirar a vela. •

Aplicação para 
picada de insetos
Fazer uma aplicação com 
urina misturada com 
terra e colocar sobre a 
picada. •

Xarope para a tosse
Chama-se a este remédio caseiro um 

“cozimento”. Coloca-se a ferver alfarroba 
galhosa, amêndoa côca inteira com casca, 
figos secos pretos, raiz de sarguacinha, 
raiz de alagracão, raiz de medronheiro e 
raiz de isopo. Deixa-se ferver até reduzir 
e ficar um líquido mais grosso. Coa-
se, deixa-se arrefecer e mistura-se mel. 
Tomar o xarope ao deitar e ao levantar. •

Sopa de lentilhas  
ou “jantar” de lentilhas
• 250 gramas de lentilhas verdes com 

casca
• Água q.b.
• 200 gramas de carne de porco 

(entremeada, pernil, etc.)
• 75 gramas de chouriça de sangue
• Sal q.b.
• 2 batatas médias
• 2 cenouras
• 1 nabo
• 1 cebola
• 1 haste de aipo
• Meio alho porro (francês)
• 1 batata doce
• 1 tomate maduro
• 1 folha de louro
• Meio pimento vermelho
• Abóbora a gosto
• 100 gramas de arroz
• Um ramo de coentros e de hortelã
As lentilhas são postas de molho 
durante 4 horas. Colocam-se numa 
panela com as carnes e os enchidos, a 
cebola, o alho francês, o aipo, o tomate, 
o pimento, picados e o louro. Deixa-se 
cozer até as carnes estarem tenras e as 
lentilhas cozidas. Reserva-se. Coloca-se 
os restantes legumes picados e o arroz a 
cozer em água. Depois de cozidos junta-
se as lentilhas. Retifica-se consoante se 
quiser fazer sopa (mais aguada) ou jantar 
(mais seco) e deixa-se ferver mais uns 5 
minutos. Junta-se os coentros, a hortelã, 
as carnes e enchidos cortados em bocados 
pequenos. •

Encontrar água
Pode utilizar-se rebentos de oliveira ou 
de alfarrobeira. Corta-se o pé de dois 
rebentos de forma a abrir um pequeno “v” 
e encaixa-se um no outro através desses 
cortes. Segura-se as extremidades dos 
rebentos com as mãos fechadas com os 
dedos voltados para o exterior (a junção 
dos rebentos permanece voltada para 
o solo). Endireita-se a vara até ficar na 
horizontal rodando os punhos para a 
posição normal. Não mexer mais as mãos 
e ir caminhando devagar até que a vara 
suba. Nesse local irá encontrar-se água. 
É mais eficaz se houver outra pessoa a 
caminhar a par com a mão apoiada no 
ombro de quem segura a vara. •

Fazer fogo
Utiliza-se dois quartzos e uma “isca” 
queimada ou um molhinho de 

“acendalhas” (Carqueja – Pterospartum 
tridentatum). Fricciona-se os dois quartzos 
de cima para baixo segurando a “isca” ou 
as “acendalhas” com uma mão de forma 
a permanecerem próximas da parte de 
baixo das pedras para que a faísca caia 
sobre as mesmas. •
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Ontem estava a ser feita, tinha cheiros, 
corações e emoções pulsavam em seu 
redor. Hoje, sem aviso, ressignificam-
na, dão-lhe estatuto de “Arte”; mas 
onde ficam os afetos, as histórias, as 

pessoas? Como a separam de tudo e a “obrigam” a 
ser um objeto museológico? Tudo para que daqui a 
1000 anos a mesa ajudada possa continuar a contar 
a sua história! 
Neste processo entre a residência e o museu 
como abordar a questão conceptual do tempo 
para a musealização da mesa ajudada? A patine 
temporal chegará ainda, mas a opção alicerçou-se 
na pertença a um território e às suas gentes, ao 
presente que questiona o modo de vida atual, e 
os museus não podem ficar indiferentes a isso. 
Por outro lado, permite a criação de um discurso 
identitário que está cheio de contradições e de 
ambivalências mas que é o reflexo deste lugar e 
tempo.
A mesa ajudada faz, agora, parte do acervo do 
Museu Municipal de Loulé. Numa visão assente 
na sociomuseologia, os acervos são pontos de 
partida que possibilitam, através da investigação, 
a criação de novas relações e de novas histórias - 
neste caso em torno da mesa ajudada - constituindo 
a possibilidade de criar novos questionamentos 
e inquietações, assim como de contribuir para 
trabalhar temas tão atuais como a sustentabilidade, 
o saber-fazer, a partilha, os afetos, a construção 
coletiva, o território, a integração, a confiança, a 
(des)igualdade… 
A mesa ajudada contribuirá para que o museu 
seja um lugar de diálogos que usa as coleções para 
questionar e inspirar as pessoas. •

Makers’ Meal – Mesa Ajudada
Da criação ao museu – 
ressignificando o objeto

A possibilidade 
de criar novos 

questionamentos 
e inquietações, 
assim como de 

contribuir para 
trabalhar temas 

tão atuais como a 
sustentabilidade, 

o saber-fazer, a 
partilha, os afetos, 

a construção 
coletiva, o território, 

a integração, a 
confiança, a (des)

igualdade … 
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Ficha Técnica

Localizar o norte
As copas das árvores inclinam-se 
ligeiramente para sul, o norte será então 
no lado oposto. Também se pode procurar 
a parte do tronco que forma musgo, pois 
este surge sempre no lado voltado para o 
norte. •

Azeitona britada
Utilizam-se as primeiras azeitonas 
(“maçanilhas”) apanhadas ainda verdes no 
mês de outubro. 

Britar é o processo de espalmar a 
azeitona com um martelo ou uma pedra 
sobre uma laje ou superfície lisa e 
resistente. Deve-se esmagar ligeiramente 
a azeitona mas sem partir o caroço ou 
despedaçar a polpa. 

Colocam-se as azeitonas britadas dentro 
de um alguidar cobertas com água da fonte. 
Essa água tem de ser mudada todos os dias 
durante oito dias.

Para temperar, coloca-se água com sal 
no alguidar das azeitonas e cobre-se  com 
orégãos, nêveda das azeitonas, limão, um 
raminho de murta. Reserva-se durante dez 
a quinze dias e vai-se provando, tirando 
algumas azeitonas com uma colher (nunca 
com as mãos) até agradar ao paladar. •

Esfregão para a loiça
As mariolas (Cistus albidus) com as suas 
folhas esponjosas são indicadas para lavar 
a loiça servindo de esfregão. •

Dália Paulo
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Mesa Ajudada
From the making to the museum – 
giving objects new meanings

Y
esterday it was still in the making, 
aromas were wafting, and hearts 
were beating fast with emotion. Today, 
without any warning, it has been given 
a new title; it has earned the status of 

“Art”. But what has happened to the affection, the 
stories and the people? How can it be singled out 
and “forced” to become a museum exhibit? All so 
that a 1,000 years from now the Mesa Ajudada can 
continue recounting its story! 
In this process between the residency and the 
museum, how do we address the concept of the 
time needed for the Mesa Ajudada to become a 
museum piece? The patina of time will eventually 
appear, but the option was founded on the fact of 
belonging to a land and to its people, to a present 
that questions the current way of life; and the 
museums could not remain indifferent to this. 
Furthermore, it allows the creation of a discourse 
on identity that is filled with contradictions and 
ambivalence but which is a reflection of this place 
and this time.
The Mesa Ajudada is now part of Loulé Municipal 
Museum’s collection. From the point of view of 
socio-museology, collections serve as a starting 
point enabling new relationships and new histories 
to be created through research. In this case the 
focal point is the Mesa Ajudada project. It lets us 
ask new questions and raise new concerns, and to 
contribute to work on such contemporary issues as 
sustainability, know-how, sharing, affection, group 
efforts, the land, integration, trust and (in)equality.
The Mesa Ajudada project will help the museum 
be a place for dialogue, a place that uses its 
collections to ask questions and inspire people. •

Mesa Ajudada 
project lets us ask 

new questions and 
raise new concerns, 

and to contribute 
to work on such 

contemporary issues 
as sustainability, 

know-how, sharing, 
affection, group 
efforts, the land, 

integration, trust 
and (in)equality

Finding water
You can use olive or carob twigs. Cut the bottom of two 
twigs to open up a little “v” shape and use the cuts to fit 
one twig into the other. Hold the ends of the twigs with 
your hands closed and your fingers facing upwards (the 
junction of the twigs is turned towards the ground). 
Straighten the rod into a horizontal position by rotating 
your wrists to the normal position. Keep your hands still 
and walk slowly until the rod rises. There will be water at 
the place where the rod rises. This works better if another 
person walks alongside the person carrying the rod and 
puts their hand on the water diviner’s shoulder. •
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Lighting a fire
Use two quartz stones and some tinder, e.g. a bunch of 
carquesia (Pterospartum tridentatum). Rub the two stones 
together vigorously keeping them close to the tinder so 
that the spark will fall on the tinder and set it alight. •
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Maize porridge [papas] with 
tomato sauce and sardines
Serves four:
• 300  g maize flour and semolina (mix 

together equal quantities of flour and 
semolina)

• 1.5  L of the water used to cook the 
sardines

• Salt to taste
• 2 spoonfuls of olive oil
• 2 soup spoonfuls of pork lard
• 1 medium onion
• 2 medium tomatoes
• 2 cloves of garlic
• 1 bay leaf
• 1 bunch fresh coriander
• 500  g fresh sardines
Salt the sardines and boil them. Leave 
them to cool down a bit, then bone and 
fillet them. Set aside. Strain the cooking 
water and set aside.

Make the tomato sauce. Chop the onion 
and garlic and brown them in the olive oil 
and lard in a frying pan. Add the chopped, 
peeled tomatoes and the bay leaf and 
simmer for about 15 minutes.

Prepare the papas. Put the water from 
the sardines and some salt in a pan and 
put it on the heat. When it is tepid, pour in 
the maize flour in a regular flow, stirring 
constantly with a wooden spoon to prevent 
lumps from forming. Keep stirring 
for around 45 minutes. If necessary, 
add more water. At the end, add the 
tomato sauce, the sardine fillets and the 
chopped coriander, and stir for five more 
minutes. •

Local recipes 
& practices

Locating north
The treetops lean slightly to the south, so 
north is in the opposite direction. You can 
also look to see which side of a tree trunk 
has moss on it, since moss always grows 
on the north-facing side. •

Dish sponge
The spongy leaves of the 
grey-leaved cistus (Cistus 
albidus) make a perfect 
sponge for washing 
dishes. •

Application for insect bites
Mix together urine and earth and apply on the bite. •

Beeswax candles
Melt the beeswax over a 
low heat. Cut a cane stalk 
into small tubes. Make a 
hole in the bottom of the 
cane and thread a piece 
of cotton through it with 
a needle. Tie a knot at the 
bottom to block the hole. 
Fill with melted beeswax. 
When the wax has 
solidified, split the cane 
in half and remove the 
candle. •

Cough syrup
This home-made remedy is called a 
cozimento. Ingredients: carob pods 
(galhosa variety), whole, unpeeled 
almonds, dried black figs, heavenly blue 
(Lithodora diffusa) root, sarsaparilla root, 
strawberry tree (Arbutus unedo) root and 
mugwort (Hyssopus officinalis) root. Put 
the ingredients in water and boil until the 
water evaporates and you are left with 
a syrup. Strain the syrup, let it cool and 
then add honey to it. Take the syrup at bed 
time and first thing in the morning. •

Fig stars
The figs are dried at the end of summer 
and are stuffed with almonds, toasted or 
saved to feed the pigs.

To make a star, you use two large dried 
figs. Make four slits in the figs, running 
from the top to about half-way down the 
fig. Open the figs along the slits, and join 
two figs together to make a star. Insert 
peeled half almonds into the points of the 
star.

To peel the almonds put the kernels in 
a bowl of boiling water to loosen the skins.

Slow-bake the stars in the oven 
(approximately 80°C) for an hour. 
Turn them regularly so that they bake 
evenly. •

Crushed olives
The olives used for this recipe are the first ones picked, 
still unripe, in the month of October. 

The process involves placing the olives on a slab or 
other smooth, hard surface, and crushing them with a 
hammer or a stone. They must be crushed lightly so that 
they just split open without breaking the stones. 

Put the crushed olives into a basin and cover them 
with water. Leave them in the basin for eight days, 
changing the water daily.

To season them, put salted water into the basin and 
cover with oregano, calamint, lemon and a small bunch 
of myrtle. Set aside for ten to fifteen days, tasting every 
now and then until satisfied with the flavour. Always use 
a spoon and never your hands to take the olives out of the 
basin. •

Quince jam
• 2 kg of quinces
• 1.5  kg of sugar
• 2 cinnamon sticks
• Rind of one lemon/orange
• 1 star anise
• 3 cloves
Wash the quinces well with a sponge in 
hot water. Remove the stone. Cut into little 
pieces. Put the fruit in a pressure cooker 
along with the sugar, the cinnamon sticks, 
the orange/lemon rind and the cloves. Stir, 
add one glass of water and put the pot on 
the heat. Cook for half an hour. Remove 
the cinnamon sticks, the lemon/orange 
rind and the cloves, and liquidise. Pour 
into little dishes. •

Lentil soup or lentil “dinner”
• 250  g green lentils with the skins
• Water as required
• 200  g pork (belly, leg, etc.)
• 75  g black chouriça sausage
• Salt to taste
• 2 medium potatoes
• 2 carrots
• 1 turnip
• 1 onion
• 1 celery stalk
• Half a leek
• 1 sweet potato
• 1 ripe tomato
• 1 bay leaf
• Half a red pepper
• Pumpkin to taste
• 100  g rice
• 1 bunch each of fresh coriander and 

mint
Soak the lentils beforehand for four hours. 
Chop the onion, leek, celery, tomato 
and pepper and put them in a pot along 
with the meat and sausages and the bay 
leaf. Cook until the meat is tender and 
the lentils are cooked. Set aside. Chop 
the rest of the vegetables and put them 
and the rice in a pot of water to cook. 
When they are ready, add the lentils. 
Check the consistency. A more liquid 
consistency will give you a soup and a 
drier consistency will give you a “dinner”. 
Boil for another five minutes or so. Cut 
the meat and sausages into small pieces 
and add them along with the mint and 
coriander. •
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a pan for the “dinner” (soup) made of lentils. Spoons and 
forks, rather than usual knives and forks. Bowls, cups and 
a jug for the wine, small dishes for the olives and pickled 
carrots. Cane baskets for the bread and fruit. A wooden 
spoon to stir the food. Ladles to serve the meal. And, of 
course, benches and tables for twelve people to sit around.

The process, the making of the meal
It is the land, expressed through its diet, that defines the 
pieces to be made and the crafts to be involved. And so we 
brought together the blacksmith, the potter, the basket-
maker, the braziers, the master carpenters, the expert in 
local traditions, the curator, the architect, the producer 
and a young designer.

In the first days, the group visited the workshops of 
the artisans and had the chance to try each of the crafts, 
discovering the simultaneous simplicity of using nature’s 
gifts and the complexity of the techniques fine-tuned 
by gestures passed down from generation to generation. 
Every craft is like magic, creating something from nothing. 

Alongside the artisans’ mastery came the desire 
to learn and create as a group. The participants were 
divided up into groups: ceramics, wood, metal, basketry, 
brass and food. A work plan was drawn up, moments 
when efforts would be switched and sleeves rolled up to 
take on shared tasks. But the dialectic inherent to the 
process brought spontaneous interaction too.

The carpentry was already well underway. Fernando 
had to physically fetch pieces of olive wood left over 
from terrain-clearing and prepare them to make the 
legs and edges of the tables. The pine had already been 
planed. Gavin tried to find ways to make the benches 
more comfortable and practical. Watching Domingos 
at work, they exchanged ideas about how to incorporate 
cane into the seats. An original idea that fired the group’s 
enthusiasm. As a result, more cane had to be gathered. 
An expedition was quickly organised. When they got 
back, everyone stopped what they were doing to defoliate 
and clean the necessary cane. 

Gavin had never worked with olive wood before but he 
decided to use it to make the wooden spoons. When he 
visited Loulé’s municipal market, he was impressed with 
the appearance of some of the fish used in the Algarve’s 
cuisine. The image of the woven cane that Domingos was 
teaching Tiago how to make also stuck in his mind. He 
asked Jesus about the spoon for stirring the papas. How 
long should its handle be, how big should its bowl be? 
And he then set to work meticulously crafting the spoons 
for the papas. 

Beth and Sofia devoted their time to manually 
shaping the bowls and cups, the jug and other necessary 
earthenware items. They worked with Pedro, a potter 
from Loulé, who prepared the clay for them and 
explained the glazing and firing process he uses. They put 
together a schedule to make sure that all the pieces would 
be shaped, smoothed, painted, scraped, fired, glazed and 
re-fired. Jesus and Tiago helped to shape and smooth the 
pieces. Fascinated by the woodland plants she had seen, 
Beth suggested decorating the pottery with some of them. 
The experiment fired the group’s creative spirit and led to 
some original end results. 

Francisco, the inventor, had never worked with brass 
before. He had already made pans and other items from 
copper and thought that brass would be similar to work 
with. But the brass would not bend the way he wanted 
regardless of how much he heated and cooled it. And 
although he grumbled inwardly, “What have I got myself 
into?”, his persistence prevented him from despairing. He 
remembered a former colleague who had been a brazier 
in his youth and talked him into helping out. And so 
Analide Carmo joined the group. He worked tirelessly 
with Francisco for four days, at the end of which they 
surprised us with a huge brass pan with a lid, and a 
pretty brass cooking pot. It is very likely that they are the 
last ones in the region (and beyond) capable of doing so. 
Analide is moved by their accomplishment and offers his 
time to teach anyone who wants to learn.

In Marco’s workshop, the cutlery takes shape amid 
fire and ashes. Accustomed to receiving commissions for 
gates, stair railings and artistic installations, he marvelled 
at the uniqueness of this challenge. Making spoons and 
forks for a group of twelve people to eat with. Nuno and 
Tiago joined him to discuss ideas and record the moment. 

“Every piece has to be unique and special,” they said. And 
they are. 

Graça and Jesus took care of the tasks necessary for 
the preparation of the meal. At the end of the day, Jesus 
takes the opportunity to teach the group how to make 
crushed olives, fig stars and aromatic herb infusions. On 
various occasions, she and Domingos teach everyone 
some survival recipes. In the countryside, they point out 
plants and berries at every step along the way and teach 
the others how to make remedies, useful objects and 
delicious seasonings. 

They collect two litres of tiny pink peppercorns from 
the Mediterranean rose pepper shrub, which will be 
fermented and then used to dye the wood. The berries 
need to be picked one by one, separated from the leaves 
and left to ferment for a few days with a little hot water. 
Next, they will be strained and placed inside a cotton sock 
that will be used as a paintbrush to paint the wood.

Nuno and Graça work on an idea for the journal and 
ask the group’s opinion. Everyone agrees that they should 
take advantage of the journal to divulge some of the 
many local survival recipes and some details about the 
local way of life that they have learned about during the 
residency. 

The project and the journal will serve to broadcast the 
message underlying the collaborative spirit so common 
in rural communities, where people join forces to work 
together as required by agricultural cycles. Neighbours 
would come together to defoliate the corn, clean the 
irrigation channels, make the wine and celebrate the 
completion of all the work by sitting down together at the 
table. 

A new beginning, the meal
First thing in the morning on the day of the meal, the 
group set off to Loulé’s rural interior to get the necessary 
ingredients. They bought fresh cheeses from an artisanal 
cheesemaker, bread from a traditional bakery and 
the wine and vegetables from a local producer. They 

“A tale about the principle of common good” picked pomegranates and aromatic herbs at Jesus and 
Francisco’s farm. They went to the market to buy fish, 
meat and maize.

Back at base, at 1 Largo D. Pedro I, it was time to 
prepare the dinner and the setting. While some of the 
group cooked, the others decorated the space. They also 
wanted to get a head-start on the preparations for the 
following day, when there would be a guest lunch and the 
project would be on show to the public. 

They made candles from beeswax and flower arrange-
ments with plants picked along the way. A little display 
was set up, with images, utensils and materials associated 
with the process. The table was set to perfection. 

A cheery gabble of voices could be heard in the 
kitchen and an appetising blend of aromas wafted out 
of the bubbling pans. Nuno helped Jesus stir the papas. 
The bread and fruit were placed in the baskets and the 
starters were prepared (olives, pickled carrots and fresh 
cheese). Tiago produced a video teaser inviting people to 
come and visit the project the next day.

At eight in the evening, the twelve makers sat down 
together at table, expectant and moved. It was time to 
toast the makers’ meal. The results brought a gleam to 
the eye and warmed the heart. Two magnificent olive 
wood tables where the meal would be served and four 
comfortable benches with cane seats. On the table were 
pairs of graceful cups, bowls, small dishes, a beautiful jug 
and two original puzzle-bases for the cheeses. The brass 
pans gleamed bright and golden. The solidity of the iron 
could be felt in the unique cutlery and ladles. Artfully 
sculpted images of olive trees could be seen on the 
wooden spoons. The baskets gave the space a cosy feel. 

The topic of conversation around the table was what 
everyone had felt and learned about the collaborative 
undertaking. Words such as cooperation, shared 
leadership, respect, synergy, complementarity, trust, 
difference, equality, discovery, exchange and learning 
were in evidence throughout the discussion. 

And a commitment was made by all to the future of 
the project. Proposals were put forward for new group 
undertakings. First of all, the project would be showcased 
at Loulé Municipal Museum on St. Martin’s day, roasting 
and eating chestnuts with friends and neighbours. Then 
they would take it to the seats of the three civil parishes 
in Loulé’s rural interior, where some of the artisans come 
from, to rekindle community rituals that are currently 
dormant. They would organise children’s activities 
related to the crafts, the local heritage and the common 
good. And they would auction places at the table in the 
municipality of Loulé’s coastal resorts, thereby raising 
funds for futher campaigns. 

When the meal was over, an unforgettable taste would 
endure in the memories and hearts of all the participants. 
That meal was the outcome of the joint effort by this 
group of people who signed up for the Mesa Ajudada 
project and who, along the way, learned, taught and 
played the leading roles in a story about the principle of 
the common good. •



 The beginning, the makers

J
esus Dias welcomes the group, offering them 
bread and water. She recounts that this 
was how she was welcomed at a Buddhist 
monastery, deep in the Algarve uplands, which 
she happened to venture into many years ago. 

She was looking only for an old mill and this unexpected 
gesture by strangers left an indelible mark on her, as a 
symbol of sharing. “Life is nothing more than having the 
generosity to want to give and the humility to know how 
to receive.” As she speaks these words, she distributes 
walnut bread and flavoured water to everyone, joining a 
circle of sharing that will remain firm for the next twelve 
days (and beyond).

Nuno Sacramento, the curator of the Mesa Ajudada (a 
follow up of Makers’ Meal at SSW in 2012) residency, now 
in Loulé (Portugal), explains the philosophy underlying 
the project. It is not merely a question of making useful 
objects, but having a reason to work together and transmit 
the idea of community and common good. What matters 
is the process of doing things as a group, combining the 
knowledge and skills that are equally essential for the 
common goal and that underline the importance of trying 
the different means of survival offered by the land. When 
he speaks, the others dream.

Francisco Dias represents the ingenious resilience of 
the men and women from the Barrocal and the uplands, 
accustomed to having few resources and, consequently, to 
being inventive. He is the local master of survival. He can 
turn his hand to anything and make it work.

Coming from a younger and more urban generation, 
Marco Cristovam dreamed of becoming a blacksmith, 
and now he is. He had to leave the Algarve to hone in this 
new skill, since he did not want to do farm tools. He gets a 
huge thrill from seeing his creations emerge from the fire. 

Tiago Ferreira is the youngest of the twelve, the “baby”. 
At 21, he says he fears he has nothing to teach and is 
beside himself with excitement at the thought of how 
much he could learn. A designer, he is currently taking 
his Master’s in communication design for culture.

A smile plays on Domingos Vaz’s lips. “My biggest fear 
is not leaving anything behind for anyone when I’m gone,” 
he confesses. What he would most like, would be for 
someone to want to learn the art of basket-making with 
cane. Tiago is enthusiastic.

More reserved, Fernando Martins speaks with his 
gaze and his heart. He expresses himself through the 
works of art he creates with the roots and tree trunks he 
finds in the countryside.

Gavin Smith and Beth Bidwell try to make out words 
amid the sounds of an unfamiliar language, spoken with 
emotion not just by the mouth but by the entire body, in 
typical Portuguese fashion. Almost like a spell. Both 
explain what they do in Scotland, and how they learned. 
Beth, the art of ceramics, and Gavin, a multitude of 
arts and crafts, including woodwork as his most recent 
undertaking. They are expectant about the forthcoming 
days and happy to be part of the group.

Sofia Oliveira is a builder of groups. An architect by 
profession, she is Portuguese but has lived in Scotland 
now for five years. She affirms that she wants to “reinvent 

a profession that relies on big egos”. She wants to learn 
more about traditional processes and adapt them for 
contemporary uses, working jointly with the client to find 
out what is best for the client rather than the architect.

Graça Palma works in the field of local development 
and uses communication as just one of her tools for a 
process of work based on the land.

And so the protagonists have been introduced to each 
other. Their story began on the morning of Monday, the 
12th of October 2015, at the Casa do Castelo (Castle House) 
in the heart of the mediaeval part of the city of Loulé. The 
story of a group that came together to make a meal.

The starting point, the land 
A group of people come together with an artistic goal. A 
contemporary art undertaking that seeks to connect art, 
culture and crafts around a meal. Twelve people were 
invited to dinner and challenged to make every single 
part of it: the table, the utensils and the food. In Loulé. 

Chronicle

“A tale about the principle of common good”
The project and the 
journal will serve 
to broadcast the 
message underlying 
the collaborative 
spirit so common in 
rural communities, 
where people join 
forces to work 
together as required 
by agricultural 
cycles. Neighbours 
would come together 
to defoliate the corn, 
clean the irrigation 
channels, make the 
wine and celebrate 
the completion of  
all the work by  
sitting down together 
at the table

This small city in the central part of the Algarve 
known as the Barrocal has a long (and still-present) rural 
past. The vegetation growing in its chalky soils consists 
of bushes and holm oaks, alongside dry-farmed almond, 
fig, carob and olive trees, and vines. The valleys are used 
to grow vegetables and fruit trees. Water is recovered 
using a variety of devices and the mills hark back to the 
days when they ground grain to make bread and feed the 
livestock. The animals were raised with restraint; they 
were useful for working the land and providing the family 
with limited amounts of meat and eggs. A poor region, 
where survival depended on the land’s resources and the 
intelligence and knowledge required to preserve them.
The meal is the fruit of this place and tells its story. It is 
the fruit of the culinary traditions that define a people. 
The production of maize, vegetables, fruit and olive oil, 
the frugal consumption of meat, the use of aromatic 
plants, and bread and wine as the staples, determined the 
menu. And the menu, in turn, dictated the objects that 
had to be made and the techniques to be used.

Mrs Filipa Faísca told the group tales that evoke the 
dietary habits of the people. Tales of the times when the 
animals talked. “Good Maria and Bad Maria”, “The Fox 
and the Crane” and other stories bring to mind the rhyth-
mic sound of the millstones that everyone had in their 
homes to grind the maize that would be used to make 
papas (porridge). Papas were the staple dish in the homes 
of the Barrocal. Made in various ways, they could be com-
bined with a variety of ingredients (seafood, fish, pulses, 
meat or leftovers) and were eaten morning and night.

Jesus tells us a traditional tale that emphasises the 
importance of papas. “The cat asks: Where’s miiiiine? 
Where’s miiiiine? The dog says: hungry hungry hungry 
hungry. And the cockerel in the henhouse answers: 
We’ve always had it heeeeeere. We’ve always had it 
heeeeeere. And the millstones reply: in summer and 
winter in summer and winter in summer and winter. The 
cow, her belly full from grazing, clanks her bell, saying: 
those who have it have it and those who don’t don’t. Those 
who have it have it and those who don’t don’t.”

The food, then, serves as the starting point for the 
project. A brass pot will be needed to make the papas and 

Graça Palma
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lives of some of the participants in the project. The 
process to build a space where knowledge could be 
shared, and which led to the idea of the project, happened 
like this: 

On the 12th of October 2015, twelve people came 
together to spend twelve days working in collaboration 
with each other to make all the furniture and utensils 
needed for a meal. Most of them have never met before 
but what unites them is the fact that they live in this 
land and work in arts and crafts. In addition to the locals, 
the group comprises four visitors whose home is in 
Scotland. Everyone is here to work together as a group, 
simultaneously teachers and students, whose plan is 
to share and learn with and from each other. The most 
obvious characteristic of the group is how diverse it is: 
age range, origins, level of schooling, degree of familiarity 
with the land and occupations.

But despite their differences, when the twelve days 
were up, the job was complete: the tables made of olive 
and pine wood, the earthenware bowls, the brass pans, 
the ceramic cups, the cane baskets for bread and fruit, 
and various other objects. On the morning of the twelfth 
day, they set off to find ingredients for the meal, based 
on the Mediterranean diet “Algarve-style”, a version of 
the famous diet that resulted from the shortage of food 
typically faced by the residents of the Barrocal and 
leading to the invention of some very tasty and nutritious 
dishes. The culmination of the project was a meal and 
a discussion about collaborative work in a sustainable 
relationship with the land.

One of the aims of the project was for the participants 
to demonstrate a deeper knowledge of the land, not 
merely as an academic exercise but also as something 
more physical and metaphysical, resulting from in-depth 
exploration, such as: 
• walking to a cane plantation, crossing a dry and 

abundant landscape, a lesson in how to work with 
cane to make utensils for drawing water from wells, 
dressings for wounds and walking sticks in a material 
that substitutes plastic and is rapidly absorbed by the 
soil;

• gathering rose peppercorns to use to dye tabletops, and 
which took us to the hills above the hamlets, where 
the animals graze and where we talked about the 
possibility of living exclusively off the land;

• the tales of the times when animals talked, recounted 
by Mrs Filipa Faísca, age-old fables that give you an 
insight into worlds long-forgotten by most;

• conversations about art as a bond between the 
members of a community and their land, or singing 
(out of tune), as a means of proximity and sharing.

These are just a few examples of the activities undertaken 
during the Mesa Ajudada project. It seems obvious that 
the problem of our disconnection from the land and its 
consequent deterioration is a cultural one, so it stands 
to reason that the remedy should also be cultural and 
artistic. Mesa Ajudada project is a step in the right 
direction, bringing together arts and crafts in the search 
for new relationships between humans, between humans 
and non-humans (birds, plants, aquifers and soils), 
and between all these beings and the land that is their 
home. •

What unites them is 
the fact that they live 

in this land and work 
in arts and crafts. In 

addition to the locals, 
the group comprises four 

visitors whose home is 
in Scotland. Everyone is 

here to work together as 
a group, simultaneously 

teachers and students, 
whose plan is to share 

and learn with and from 
each other
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as a species. We need to question the supremacy of 
human intelligence and create new forms of empathy 
and solidarity with every living being, preserving the 
ecosystems and biodiversity of which we are a part.

But to slow down this relentless ecocide, we must 
urgently reconnect to the land. We must start seeing the 
planet as our home, a home that we share with other 
beings and elements, such as trees, animals, stones and 
rivers. All around the globe, different cultures that we 
sometimes consider to be backward or primitive have 
lived for centuries in a reciprocal relationship with the 
planet. Unquestionably, they do not enjoy the comfort 
that we have become accustomed to in the West, but nor 
do they consume massive amounts of cheap, polluting 
energy. Therefore, where ecological footprints are 
concerned, these tribes have been far more successful 
when compared to modern societies. In Europe, 
despite the practices of monoculture, agribusiness and 
industrialisation, a few remaining examples of co-
dependence with nature can still be found, like the ones 
in the Algarve Barrocal and uplands. There is still a lot 
of subsistence farming, an important relationship with 
water and irrigation, and a remarkable knowledge of 
aromatic and medicinal herbs and plants. Such latent 
knowledge points to a relationship of familiarity with the 
land that has disappeared in most cities.

The Mesa Ajudada project uses such premises as 
a springboard, proposing values like cooperation and 
collaboration, empathy (with humans and non-humans), 
biodiversity (diversity instead of monoculture), fertility 
and the guaranteed purity (a word which is falling into 
disuse) of the air, water and soils (for humans and non-
humans). And this is in contrast to ideas of competition, 
extraction, exhaustion and abuse.

Mesa Ajudada is, then, a collective research project 
into types of relationships with the land that have 
endured for centuries and which are still a part of the 

Some say that we are rational animals, and that our 
intelligence and creativity set us apart from all other 
animals. And yet, despite this intelligence, little by little 
we are destroying the planet in a desperate attempt to 
maintain our creature comforts through consumption. 
This mass destruction is due to people becoming 
disconnected with the land, as though the human animal 
were one that has no need of the land, of water or of air in 
their purest and most fundamental forms. 

The idea that nature is a kind of scenario for culture, 
and the distinction between the civilised and the 
uncivilised, are symptoms of this disconnection. It is as if 
humankind lives in two separate worlds: an animal world, 
in which we breathe, move, eat, drink and reproduce; and 
another, meta-physical world, in which we create and 
think. For most people living in the so-called developed 
countries, the latter means the mediatised world of new 
technologies, social media, cable TV and reality shows. A 
world that is all about having, a world founded on fossil 
fuels that took millennia to form but mere moments on 
the geologic time scale to exhaust. 

But the problem here is not one of lifestyle. We should 
all be free to decide what kind of life we want to lead and 
the type of people and things we want to have around 
us. The problem here is the impact that certain lifestyles 
have on a planet that is finite and shared by many, 
humans and non-humans alike. 

Many know who has been evicted from Big Brother, 
the chorus of Rihana’s latest hit, the newest BMW model, 
the names of every player in the national football squad, 
the national anthem, and so on and so forth. But how 
many edible plants and mushrooms growing within a 
one-kilometre radius of our homes can we name? What 
medicinal plants grow within this same perimeter? 
What types of trees and forests are there, and how long 
have they been there? What types of soils? Where do the 
streams and rivers flow? What are the bird songs like? 
What weeds are medicinal and edible?

We don’t know the land because we don’t live it. We 
are civilised people, not savages; we live culture rather 
than nature! So it is easy to understand why we are not 
protecting the planet; it is because we are not really living 
in it. We do not know it and we are not committed to its 
preservation. And it is here that the great challenge of 
the 21st century lies: we must stop looking at the planet 
as nothing more than a store cupboard that we can help 
ourselves from at will until all the shelves are empty. 
If we can understand the planet, perhaps we can still 
slow down its exponential deterioration and our tragedy 

Mesa Ajudada is, then, a collective 
research project into types of 

relationships with the land that have 
endured for centuries and which are 
still a part of the lives of some of the 

participants in the project

We should all be free to decide what kind of life we want 
to lead and the type of people and things we want to have 
around us. The problem here is the impact that certain 
lifestyles have on a planet that is finite and shared by 
many, humans and non-humans alike
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