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Direito à igualdade

Direito à vida
Direito à alimentação e habitação

Direito à saúde
Direito à família
Direito à educação

Direito à proteção

Direito à liberdade

Direito a brincar
Direito a sonhar



BONECAS 
DE
MASSA

Conto escrito por Luísa Dias



Desconhece-se ao certo a verdadeira 
origem das bonecas de massa. Mas sabe-
se que remonta à Antiguidade, à Idade 
Média, e que foram figuras com muita 
simbologia, servindo ainda para fazerem 
rituais.

A partir do século XIX já existem 
referências mais concretas a estas 
bonecas e reza assim a sua história:

É numa pacata vila do nosso arquipélago da Madeira, 
mais precisamente, no Caniço, que aparece esta iguaria, 
este brinquedo.

As bonecas eram confecionadas não só para a “canalha” 
brincar, como também para matarem a fome. As famílias 
também as comercializavam, contribuindo assim, em 
termos monetários, para o alimento e sustento do agregado 
familiar. 

A matéria-prima não tinha muitos custos, pois a farinha 
era do trigo que a terra produzia e a ela acrescentava-
se a água. Uma pitada de sal e, por vezes, um ovo para 
dar algum colorido e outro sabor. Isto não era um custo 
acrescido, pois era tudo caseiro, vindo do galinheiro, que 
quase todas as famílias tinham. Assim estavam reunidas 
todas as condições para que o negócio fosse rentável.

Conta-se que o Sr. António meteu mãos á obra e com a 
massa pronta ia moldando figuras de homens e mulheres 
com feitios e dimensões diferentes. Ornamentava-as com 
várias sementes de bananeira do jardim ou com cebolinho, 
para fazer os olhos e boca. Com papel colorido, fazia-



lhes as vestimentas e os cabelos. Quase lhes dava vida, 
ficando uns mais ricos e outros mais pobres, consoante 
as ornamentações que lhes colocava. Lembrando-se ele 
das histórias que os seus avós lhes contavam, deu-lhes 
então uma simbologia. As formas de casal simbolizavam a 
fertilidade e a fecundidade. 

Inicialmente, as bonecas de massa vendiam-se por 
perto na vizinhança, mas logo se começou a vender em 
todos os arraias e romarias à volta da ilha. Passou a ser 
uma presença obrigatória.

Outras pessoas foram seguindo esta tradição. Durante 
décadas as bonecas de massa foram o sustento para várias 
famílias como a da Sr.ª Salomé.

A estas figuras de bonecos foram-
se adicionando outras como o galo, as 
pulseiras, os cestos de pombas, dando-
lhes assim novamente uma simbologia 
de cultos ancestrais, como a vigilância 
no trabalho, o eterno retorno, a paz e o 
Espírito Santo. Tornou-se um verdadeiro 
sucesso nas primeiras décadas do século 
XX, mas infelizmente com o passar do 
tempo e com o aparecimento de outras 
iguarias, esta arte foi esmorecendo e de 
certa forma também a sua fama.

A minha avó sentada num banco de 
pedra do seu quintal contava-nos uma 
história de como eram as brincadeiras de 
quando era criança.

E a história começava assim:



Na vila pacata do Caniço dizia-se que as mulheres mais 
pobres aproveitavam as sobras da massa do pão e faziam 
bonecas para as crianças brincarem. Depois quando a 
brincadeira acabava, as crianças podiam comê-las e assim 
saciar a sua fome.

A Maria e o João eram duas dessas crianças, oriundas 
de famílias muito pobres e numerosas, como era apanágio 
na época. Ambas com muita vivacidade, eram mesmo 
verdadeiras pestinhas, como costumavam dizer os mais 
velhos. Saltavam e pulavam nas terras em forma de 
socalcos, parecendo “cabritinhos”.

- Mariaaaaaaaaaaaaaa anda ver o que fez a minha mãe. 
Olha! Uns bonecos. Queres brincar comigo?

- Simmmmm! - responde Maria, que veio a correr ao seu 
encontro com os pezitos descalços. - Olha João, vamos dar 
nome aos bonecos. Este é o Antonito.  

- Maria e esta é a Adelaidinha. Será que eles gostam de 
ser nossos amigos?

- Não sei!? Vamos sentá-los aqui ao nosso lado e vamos 
cantar-lhes uma música.  

- Anda, começa. - diz o João.
- A maré esta cheiaaa, o barco não andaaa, a maré está 

cheiaaaaaaaaaaaaaaaa o barco não andaaaa.
- Não gosto dessa. - Resmunga o João. – E se for esta. 

Ouve: Ó põe aqui, ó põe aqui o teu pezinhooo, ó põe aqui 
ao pé do meuuu, ai ao tirar, ai ao tirar o teu pezinho, ai ai 
Jesus, ai ai Jesus que lá vou euuuu. 

E tumba deitou-se em cima de Maria.
- Olha, sai já de cima de mim, senão dou-te um estalo...!!! 



– berra Maria, zangada. - Querias ou não era querias…
- Prontos, tá bem!!!! Não brinco mais. Tenho fome vou 

comer a boneca de massa. 
- Desaparece, vai para…  sai da minha frente. Dá-me o 

Antonito. Tenho fome. Eu vou fazer o mesmo que tu.  Vou 
comer também.    

Sentados, distantes e de costas voltadas os meninos 
saciaram a fome, mas sem perderem a vontade da 
brincadeira.

- Está bem, pronto, desculpa. – Quebra o silêncio o João. 
- Apetecia-me brincar mais um pedacinho.

- Não sei, irritaste-me muito! Sabes que não gosto desse 
tipo de brincadeiras.  

- Mas não somos amigos? E gostamos de estar juntos, 
não é? 

- Sim, então agora sou a mãe e tu o pai. Vamos brincar 
às famílias. – disse a Maria com sorriso maroto.

- Está bem.  Eu vou à fazenda e tu vais cozinhar.
- Olha, acho que vai ter de ficar para amanhã. Está a ficar 

frio e parece que vai chover. Vê, está a ficar muito escuro. 
Aqui, na terra nunca temos certeza do tempo: ora está sol, 
ora de repente chove. 

Maria e João resolvem acabar a brincadeira e regressar 
a casa.



Assim, no canto do quintal a minha 
avó terminava a história dizendo, que 
infelizmente com o passar do tempo e 
com o aparecimento de outras iguarias, 
esta arte de criar bonecas de massa foi 
esmorecendo e de certa forma também a 
sua fama. A minha avó entristecia e ficava 
pensativa no fim desta história. A minha 
prima dizia: 

- E então e agora?
A minha avó despertava e recomeçava: 

Durante algum tempo várias associações fizeram 
um esforço para recuperar esta tradição secular, mas 
novamente reza a história que foi na Casa do Povo do 
Curral das Freiras que esta tradição foi de novo retomada. 
Os habitantes desta freguesia foram chamados a 
apreenderem a confecionar e a moldar estas figuras agora 
já com novas receitas e novos sabores de modo a cativar 
a atenção e o interesse aos mais novos. Sempre rezando 
a história, já se fala que pelo mundo existem artistas que 
de alguma forma inspiram-se nestas bonecas e tentam 
reproduzi-las.



As famosas bonecas neste momento 
são consideradas um doce tradicional 
português. Constam de uma nova coleção 
de selos dos CTT ficando de alguma forma 
assim perpetuadas. 

E agora sim já não reza a história, 
mas a história rezará para sempre a sua 
existência.




