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“Historicamente para Portugal foi um 
período que deve ser lembrado pelas 
situações ímpares vividas. (...) Este 
momento (...) ímpar em sacrifícios, 
sofrimento e resiliência de todo um povo, 
não pode nunca ser apagado da nossa 
Memória!”1

Os registos da ligação da família Cancela 
de Abreu ao vinho remontam ao ano de 
1810, aquando a passagem do General 
Robert Craufurd - da Divisão Ligeira 
das forças de Wellington durante a 3ª 
Invasão Francesa, por Mortágua, mais 
comummente conhecida como Batalha do 
Buçaco.

Como tributo, Nuno Cancela de Abreu 
desenhou três vinhos como exaltação à 
resiliência da Nossa Gente.

1 ANDARAM POR AQUI OS FRANCESES de João Paulo Gaspar de Almeida e Sousa
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O quíntuplo avô de Nuno Cancela de Abreu, José Ferreira Tavares2, 
capitão-mor e juiz ordinário de Mortágua, cavaleiro da Ordem de 
Cristo, senhor da casa da Gândara, lutou com as tropas do Duque de 
Wellington na Batalha do Bussaco.

A sua casa da Gândara3 em Mortágua foi a residência do General 
Robert Craufurd, conhecido também como “Black Bob” pela sua 
postura severa e de natureza impetuosa.

Gandarada evoca, assim, a improvável amizade que ficou em 
tempos de guerra. 

2 MEDALHÃO JOSÉ FERREIRA TAVARES, Cavaleiro da Ordem de Cristo, Capitão-mor e juiz ordinário 
de Mortágua, Senhor da Casa da Gândara, fardado de oficial de Ordenanças (retrato  de c. 1806/1808); 
3 SOLAR DA GÂNDARA de Mortágua
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O General Robert Craufurd4, brilhante oficial de Sir Arthur Wellesley, 
um dos mais famosos generais de toda a Guerra Peninsular, teve 
uma intervenção decisiva para conter o ataque francês na Batalha do 
Bussaco, em Mortágua.

A sua estadia no Solar da Gândara, ficou marcada na história da 
família. Sendo este um apreciador de vinho do Porto, levava sempre 
consigo algumas pipas. Como agradecimento pela hospedagem, 
deixou para trás algumas pipas a José Ferreira Tavares, bem como 
uma caixa de rapé em oiro, que ainda permanecem na família.

Craufurd é um tributo, um agradecimento pela lealdade e amizade. 

4 ROBERT CRAUFURD, Comandante da Divisão Ligeira do Exército de Wellington; 
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A Batalha do Bussaco deixou marcas profundas em Mortágua.

“Um dos grandes problemas do exército francês era a alimentação 
do efectivo (...). Mas havia também que dar de beber à sede. Só mais 
tarde perceberam as consequências - os mortaguenses tinham 
envenenado os poços. A solução de recurso passou por cozinhar os 
alimentos com vinho, combatendo assim o efeito do veneno.”5

A tradição perdurou no tempo e assim nasceu a Lampantana (a 
partir da qual derivou a Chanfana), o prato tradicional da região de 
Mortágua, acompanhado por um reserva do Dão, também rotulado 
de Lampantana.

A nossa homenagem ao engenho das nossas gentes!

Lampantana

5 NO RASTO DAS INVASÕES, Paulo Rolão, National Geographic, Agosto 2020 
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