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Tudosobreacerveja Já reparou comoodia hoje convida Es
tá em pleno mêsdasférias oujáeste veésábado as temperaturas estãoaltas encontra se confortavelmente sentado a numa cadeira na esplanada ou
navaranda deitado a na toalha coma

água ali tão perto e as preocupações bem lon
ge Já leu ojornal vaifolheando a revista e de
para se com um artigo sobre cerveja Mesmo
a calhar agora que ia pedir uma imperial fi
no ao empregado ou iria levantar se para tra
zer uma garrafa lata fresca do frigorífico
É um gesto nobre principalmente sabendo
que de acordo com dados de 2009 da Ernst
Young esta indústria dá trabalho directo a

3200 pessoas 72 900 cidadãos se contarmos
com as áreas da produção e das vendas
Passe amão pela garrafa leve o copo à bo

ca dê o primeiro gole e fique tambémcomes
te número na cabeça o Estado português al
cançou em 2009 receitas de 973 milhões de
euros relativas a impostos relacionados com a
venda e produção de cerveja Mas hámais

Deixe a histórica be

bida escorregar livre
mente pela garganta e
naquele instante em
que a cabeça se inclina
para trás e o raiode sol
incide directamente

nos seus olhos enquan
to bebe saiba de que
forma está a contribuir

para este negócio Em
2010 segundo as esta
tísticas relativas aos as

sociados daAssociação
de Produtores de Cer

veja APCV forampro
duzidos oito milhões e
312 mil hectolitros em

Portugal Dosquais apenas 152milhectolitros
referem se a cerveja sem álcool E quanto ao
consumo interno ainda de acordo com a
APCV foram cinco milhões e novecentos mil
hectolitros uma média de 59 litros por cada
português numano Nãose engasgue Pouse
o copo na mesa coloque a garrafa à sombra
encoste se para trás e continue a ler
Em Portugal existem seis grandes empre

sas que se dedicam à cerveja A saber a Cen
tral de Cervejas todas as variedades de Sa
gres e Imperial wwwcentralcervejas pt a
Drinkin todas as variedades de Cintra
www cervejacintra com a Empresa de Cer
vejasdaMadeira CoraleZarco wwwcerveja
coral com a João de Melo Abreu Lda Me
lo Abreu Especial e Munich www melo
abreu com a Sumolis Tagus e Magna
www sumolis pt e a Unicer todas as varie
dades de Super Bock Tuborg Carlsberg
Clok eMarina www unicer pt
Juntas são responsáveis por sete fábricas

em território nacional que em 2010 pro
duziram mais de 75 mil toneladas de malte
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Nãoexiste umadataespecífica a apontarco
mo a da descoberta da cerveja Estima se
que existahá quase tanto tempo comoa agri
cultura e os dados apontam para que o ho
mem conheça o processo de fermentação
dos cereais há pelomenos dez mil anos As
primeiras bebidas alcoólicas datam desse
período e a sua descoberta terá sido ocasio
nal aquando da fermentação não provoca
da de umqualquer cereal

Os sumários foram dos primeiros povos a
perceberque amassadopão quandomolha
da fermentava O seu sabor era bastante
apreciadoe foi sendoaperfeiçoado chegando
esse antepassado da cerveja actual a servisto
como uma bebida divina Os dados arqueo
lógicos não mentem e comprovamque cerca
do ano 7000 a C na região do Nilo que hoje
atravessaoSudãojá existiria essabebida Ou
tras confirmações vêm das regiões do actual
IrãoeantigasMesopotâmiaeSuméria Nesta
foimesmoencontradaumaplacade barroda
tada do ano4000 a C emque estãodesenha
das duas figuras humanas a beberatravés de
palhas o líquido de um pote provavelmente
cerveja E os sumérios possuíammesmo um
hino aNinkasi a deusa desse néctarespecial

Quem fazia o pão era também responsá
vel pela bebida levedada e nesse campo as
mulheres foram as primeiras taberneiras
Geriam as padarias serviam a bebida e iam
aperfeiçoando as receitas com a inclusãode
ervas aromáticas na cerveja

Os babilónios foram os senhores que se
seguiram na evolução da bebida que era
mais populardoque ovinho Noperíodo em
que este povo esteve namó de cima já eram
conhecidosmais devinte tipos diferentes de
cerveja em quenão faltavammel cevadaou
trigo A importância da bebida era tal que
Hammurabi rei da Babilónia introduziu no
vas leis no seu código de forma a estabele
cer porexemplo uma raçãodiáriade cerve
jade acordo como estatuto social decada in
divíduo Entre dois e cinco litros pordia foi o
estabelecido Ehavia aindauma lei quepro
tegia os babilónios da cerveja de má quali
dade Os produtores que prevaricassem se
riam condenados àmorte por afogamento
Também entre os egípcios a cerveja era

vista com bons olhos tendo mesmo um ca
ráctermedicinal alémdopeso nos rituais re
ligiosos Hoje ainda algumas tribos do Nilo
fabricam a sua própria cerveja da mesma
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forma que os antigos faraós a bebiam como
por exemplo Ramsés Dl conhecidopelo «fa
raó cervejeiro» já que doou aproximada
mente ummilhão de litros de cerveja aos sa
cerdotes do Templo deAmon Isto terá ocor
rido entre 1184 e 1153 antes de Cristo

Mas não foi apenas no Próximo Oriente
que a cerveja se desenvolveu Na China por
volta do ano 2300 a C já se falava da Sam
shu uma cerveja obtida a partir de grãos de
arroz E no Japão osakéjá dava cartas
Com os gregos e os romanos a cerveja

continuou a evoluir e a fazer cada vez mais

parte da sociedade Autores como Heródo
to chegarama fazer lhe referências nos seus
escritos Por volta do ano 500 a C no en
tanto o vinho passou a ter um papel mais
importante junto destes povos e a cerveja
tornou se bastante mais popular entre as
classes desfavorecidas e os povos domina
dos Nesse período passa a falar se final
mente da palavra cervisia em homenagem
aCeres deusa da agricultura e da fertilida
de No Centro e Norte da Europa era a be
bida mais requisitada
Com a IdadeMédia a cerveja ganhou um

novo estímulo graças à sua produção em

mosteiros autênticas pousadas para pere
grinos e viajantes O apuro naprodução e as
diversas filtragens a que era sujeita a bebida
fizeram que emmuitas circunstâncias fos
se mais seguro beber cerveja do que água
Nos mosteiros os monges continuavam a
aperfeiçoar a técnica e emWeihenstephan
naAlemanha em 1040 nasceu a cervejaria
mais antiga do mundo a primeira a receber
oficialmente a autorização para fabrico e
venda do produto Era gerida pelosmonges
beneditinos

O impacte social era tão grande que em
Inglaterra em 1188 Henrique II ordenou
que fosse criado um imposto sobre a cerveja
de forma a subsidiaras Cruzadas Durante a

Idade Média a bebida tornou se alimento
moeda de trocaemesmoforma de pagamen
tode impostos Aprimeiraassociação de pro
dutores nasceu em 1489 a Brauerei Beck e
quandoCristóvãoColombochegou àAméri
ca terá encontrado umabebida semelhante
feita apartirdemilho consumida pelos nati
vos Oficialmente seriam os ingleses em
meados do século xvi a introduzir a cerveja
no actual território dos EUA

Énessemesmo século que acerveja ganha
uma importância extrema na Alemanha
com a adopção de leis de protecção daquali
dade O objectivo era evitar a utilização de
ingredientes poucocomuns para aromatizar
a bebida como folhas de pinheiro ou frutos
silvestres Assim nasceu a Lei da Pureza or
denadapelo duqueGuilherme IVda Baviera
Apartir dessemomento sópoderiam ser uti
lizados os seguintes ingredientes para a pro
dução de cerveja água cevada e lúpulo
Cresceram as exportações para os restantes

países da Europa Central e foram criadas
marcas que ainda hoje dão cartas como a
Beck s nascida em 1553 EmPortugal a pri
meira referência auma fábrica decerveja da
ta de 1689 mas este era umpaís virado para
ovinho

Passo fundamental para a indústriamun
dial e consequentemente para a cerveja
foram duas invenções a máquina a vapor
1765 porJamesWatt earefrigeraçãoarti
ficial Tornava se possível consumirabebida
durante todo o ano enãoapenas no Inverno
quando as temperaturas garantiam a sua
frescura O século xviii foi de grandes trans
formações masomelhorestavaparavir Em
1876 Louis Pasteurdeu àhumanidade opro
cesso da pasteurização e a preservação da
cerveja permitiu que esta tomasse conta do
mercadodas bebidas Aexpansão fez que na
viragemdo séculoxixparaoxxestivessemre
gistadas cerca de 2300 marcas independen
tes nos EUAemais de 3200 naBélgica
A Primeira Guerra Mundial 1914 1918

provocouumadiminuição na produçãoeno
vo revés seria sentido com a Lei Seca nos
EUA e a Grande Depressão de 1929 que se
estendeu ao resto do mundo Com o fim da

proibição em 1933 o clima melhorou mas
a cerveja viria a sofrer duro golpe com a Se
gunda Guerra Mundial 1939 1945 A se
gunda metade do séculoxx foi de consolida
ção destabebidaancestral comvendas demi
lhões de barris e fusões entre as principais
cervejeiras fenómeno a que continuamos a
assistir já em pleno século xxi Aquilo que
também não deixa de acontecer hoje como
há dez mil anos é o prazer de degustar esta
bebida fermentada
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