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“A história de um povo ficaria incompleta se não encontrássemos algo, sempre que 

possível até a profundeza das suas raízes… “ 

                                                                    Jaime Cortesão  Portugal – A Terra e o Homem  

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Inserido na problemática da gastronomia enquanto recurso patrimonial de 

desenvolvimento local, o objetivo deste Projeto é obter dados (elementos) que integrem 

uma futura execução de um plano turístico, como ferramenta e/ou metodologia de 

auxílio à animação turística e consequente desenvolvimento do concelho de Penedono. 

Objetivam-se ainda a valorização dos elementos patrimoniais gastronómicos e sua 

relação com os modos de vida e identidade; o reavivar de saberes e sabores 

gastronómicos que se encontram desaproveitados (consequência da desertificação e 

abandono dos meios rurais); e a valorização da gastronomia como estratégia para o 

desenvolvimento do concelho. Recorre-se às metodologias recomendadas pela 

animação sociocultural, em particular métodos ativos e técnicas de participação, para 

“dinamizar/animar” a população no sentido de se atingirem os objetivos propostos. 

Neste contexto, o projeto contempla as fases indicadas para o mesmo (análise da 

realidade; planificação; intervenção; avaliação) e os princípios estratégicos orientadores 

da ação/intervenção (integralidade; participação; parceria; aproximação territorial e 

proximidade humana). 

O trabalho possibilitou vivenciar a prática da animação sociocultural numa tripla 

perspetiva teórica, metodológica e empírica e constatar a importância da 

animação/dinamização das pessoas e grupos para que estes se transformem em 

protagonistas do seu próprio desenvolvimento e do seu meio no enfrentar dos desafios e 

superar as dificuldades do nosso tempo. 

 

Palavras-Chaves: Projeto, Animação Sociocultural, Animação Turística, Gastronomia, 

Concelho de Penedono 
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Introdução 

 

O presente Projeto insere-se na problemática da gastronomia enquanto recurso 

patrimonial de desenvolvimento local, em concreto do concelho de Penedono. A sua 

execução envolveu diversas etapas de investigação, algumas delas no terreno. Numa 

primeira fase, procedeu-se ao levantamento de toda a gastronomia do concelho, 

selecionou-se de seguida a mais típica e genuína, na qual se apoia o trabalho que a 

seguir se apresenta. 

Precedendo o levantamento anteriormente referido, investigaram-se também as 

razões pelas quais existe este tipo de gastronomia no concelho de Penedono, associando 

o mesmo aos fatores intrínsecos ao território tais como os modos de vida, as práticas 

agrícolas, os aspetos de natureza geográfica e sociocultural, entre outros. 

O objetivo principal deste projeto de investigação é obter dados (elementos) que 

integrem uma futura execução de um plano turístico, enquanto ferramenta e/ou 

metodologia de auxílio à animação turística e consequente desenvolvimento local do 

concelho de Penedono. Por isso, considera-se ainda que o trabalho desenvolvido se 

inscreve no âmbito mais vasto da animação territorial. 

 Deste modo, objetivam-se a valorização dos elementos patrimoniais 

gastronómicos e sua relação com os modos de vida e identidade; o reavivar de saberes e 

sabores gastronómicos que se encontram desaproveitados, como consequência da 

desertificação e abandono dos meios rurais; a valorização da gastronomia como 

estratégia para o desenvolvimento do concelho; a promoção da gastronomia como 

produto turístico; a divulgação (publicitação) dos lugares gastronómicos, para atrair 

pessoas ao concelho de Penedono (visitantes, investidores, entre outros) e manter nele a 

população local. 

Pretende-se também contribuir para o reconhecimento pela população autóctone 

do papel da gastronomia como recurso patrimonial de desenvolvimento do concelho de 

Penedono e sua valorização, assim como relembrar saberes e sabores gastronómicos; 

identificar a gastronomia como recurso endógeno fundamental para uma maior 
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dinamização da animação turística no concelho de Penedono, recorrendo aos princípios 

estratégicos preconizados pela animação sociocultural, a saber: integralidade, 

participação, parceria, aproximação territorial e proximidade humana. 

O trabalho estrutura-se em três capítulos. O capítulo I é dedicado à Animação 

Sociocultural e sua conceptualização, com destaque para o âmbito da animação 

turística. O capítulo II engloba uma caracterização do concelho de Penedono. O 

Capítulo III compreende o projeto de intervenção que nos propomos dinamizar. 

Por último, efetua-se uma reflexão final, onde se mencionam quais os objetivos 

atingidos e as dificuldades encontradas. 

A metodologia utilizada na execução do projeto envolveu o recurso ao trabalho de 

campo, com observação direta e participante; a recolha de dados por intermédio de 

questionários e entrevistas e a pesquisa documental. Foram consultados, 

essencialmente, livros, manuais, artigos de imprensa e revistas da especialidade 

indicados e disponibilizados pelos docentes ao longo do curso. Recorremos ainda a 

alguns registos históricos. 
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Capitulo I - Animação Sociocultural 

 

 

 
 

1.1-Conceptualização da animação sociocultural 
 

 Não constituindo finalidade deste trabalho teorizar em torno do que é a animação 

sociocultural, considera-se contudo importante apresentar a noção de animação 

sociocultural em que se alicerça este Projeto e que é a proposta pela UNESCO: “a 

Animação Sociocultural é um conjunto de práticas sociais que têm como finalidade 

estimular a iniciativa, bem como a participação das comunidades no processo do seu 

próprio desenvolvimento e na dinâmica global da vida sociopolítica em que estão 

integrados”.  

A animação sociocultural tem um carácter multidimensional. Segundo Lopes 

(2006), os âmbitos da animação sociocultural abrangem a dimensão etária (infantil, 

juvenil, adultos e terceira idade); o espaço de intervenção (animação urbana, animação 

rural); pluralidades de âmbitos ligados a sectores de áreas temáticas, como sejam: a 

educação, o teatro, os tempos livres, a saúde, o ambiente, o turismo, a comunidade, 

comércio, e trabalho. Dado que este projeto se inscreve num espaço de intervenção 

tipicamente rural e com área temática ligada ao turismo, optou-se por destacar neste 

capítulo os âmbitos da animação mais diretamente relacionados com o projeto em 

questão: animação rural e animação turística.  
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1.2- O contributo do animador no desenvolvimento dos meios 

rurais 
 

Segundo Simet (1984; citado por Lopes ,2006: p 215 ), “O animador não é apenas 

o executor das atividades. Será antes a pessoa capaz de propagar esta animação, 

propondo-a, organizando-a, coordenando a sua execução, gerindo os recursos 

disponíveis, analisando a sua adequação e as suas reações sucintas, incentivando a 

criatividade local e dando-lhe o necessário aproveitamento.” 

Nesta mesma linha de pensamento, o animador poderá dar o seu grande contributo 

na gestão dos recursos disponíveis nos meios rurais. Concretamente, neste projeto 

poderá, entre outros aspetos, provocar a participação da comunidade na promoção da 

gastronomia, tendo em conta a valorização dos produtos endógenos, como forma de 

atração turística. 

No desenvolvimento dos meios rurais, o animador poderá ser também um 

educador, provocando uma mudança de atitudes, transformando as comunidades de 

passivas para ativas (Trilla, 1998). O animador neste caso particular do concelho de 

Penedono, deverá sensibilizar a comunidade local para a valorização da gastronomia, 

como agente social; poderá promover, através da cooperação dos atores locais, a 

participação da comunidade em workshops gastronómicos, como forma de valorização 

e refuncionalização de produtos tradicionais. 

 

 

1.3 - A animação turística e o desenvolvimento local 

 
Aquando da referência à Animação Turística, pensa-se inevitavelmente em 

turismo. Segundo Salgueiro (2002), viagens sempre atraem mais viagens e a ampla 

convicção de que um grande número de pessoas viajava contribuía para ampliar a 

perceção da importância social do Grand Tour, despertando o interesse de novos 

turistas. De acordo com a mesma autora, a curiosidade sobre o que não se conhece, e o 
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interesse por novas culturas, tornou o turismo cada vez menos uma prática exclusiva 

dos ricos, crescendo o número de turistas por todo o mundo. O turismo foi crescendo, e 

é atualmente acessível a todos os que o queiram praticar.  

A Animação Turística, entendida como promoção de atividades, pode também ser 

vista como um estímulo ao local visitado, na medida em que colabora com o 

conhecimento mais aprofundado e significativo das pessoas com o seu próprio lugar, 

dando aos visitados a informação para um sentido de pertença (Lacerda e Sousa, 2009). 

Krippendorf (2001; citado por Lacerda e Sousa, 2009: p 275) diz-nos que é 

essencial “aprender a ver claramente dentro de nós para podermos olhar com lucidez 

para o mundo exterior”.  

Trabalhar em função do turismo com os moradores, tendo em conta o meio em 

que estes se inserem, será também um tipo de intervenção de animação turística (Alves, 

2004). Na mesma linha de pensamento, projeta-se para o concelho de Penedono, uma 

atividade turística, onde os moradores devem ser os intervenientes do seu 

desenvolvimento local. Como referem Lacerda e Sousa (2009), a animação turística 

pode almejar opções tendo um contacto diferente não só com turistas, mas também com 

os sujeitos residentes de uma localidade turística. Tal preocupação com o morador local 

justifica-se pelo fato de o turismo ainda estar em profunda sintonia com os interesses 

económicos, fazendo com que o foco se volte para aqueles que detêm os recursos 

financeiros: os turistas. 

Os dados (elementos) proporcionados pelo presente Projeto, poderão integrar e 

possibilitar uma estratégia turística, que passará pelo aproveitamento da gastronomia do 

concelho, que poderá atrair turistas ao mesmo e mantê-los por mais tempo. 

Corroboramos Lopes (2006), quando afirma que a animação turística tem como 

objetivos centrais os seguintes: levar as pessoas a relacionarem-se com o meio que 

visitam (pessoas, património natural, paisagem, crenças, tradições, património 

arquitetónico, associações existentes, artesanato, gastronomia, festas populares, entre 

outros); substituir o ver pelo envolver, procurando uma integração ativa social e 

cultural.  
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1.4 – A problemática em causa 
 

Numa primeira fase do projeto estabeleceram-se como linhas orientadoras da 

reflexão-ação as seguintes (cf. figuras 1 e 2): 

- Gastronomia do concelho de Penedono e a sua apropriação territorial, relação 

intrínseca com o território. 

- Análise da problemática, a reflexão sobre a temática.   

- Reflexão antecipada da Animação Sociocultural como estratégia. 

Figura 1 - Esquema conceptual nº1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 
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Posteriormente, no esquema conceptual 2, engloba-se a referência ao tema, visão 

e adoção de estratégias, metodologias para a melhoria social e promoção cultural, com 

vista ao desenvolvimento. 

 

 Figura 2 - Esquema conceptual nº2 
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PROBLEMATICA GASTRONOMIA 

AÇÃO PARTICIPATIVA DAS 

METEDOLOGIAS DA ANIMAÇAO 

SOCIOCULTURAL 

MELHORIA SOCIAL 

E CULTURAL 

PROMOVER O 

DESENVOILVIMENT

O 

REFUNCIONALIZAÇAO 

DOS RECURSOS 

ENDÓGENBOS 

TERRITÓRIO CONCELHO DE 

PENEDONO 

COMUNIDADE 



“Da gastronomia às redes gastronómicas. 

Um contributo para a animação turística do concelho de Penedono” 

 

 
16 

Capitulo II – Caracterização do concelho de Penedono 

 

 

 

 

2.1- História do Concelho de Penedono 
 

Quando falamos em origens torna-se fundamental remetermo-nos aos primórdios 

de um povo ou civilização. Como em várias regiões do vasto território Português, o 

homem primitivo do Paleolítico e Neolítico, também se instalou nestas terras de 

Penedono, vivendo dos seus recursos naturais, mais tarde sedentarizando-se durante 

alguns séculos. São portanto antiquíssimas estas terras, em todos os lados se encontram 

vestígios de uma remota ocupação humana desde os primórdios. Esta civilização 

megalítica deixou as suas marcas que hoje são valorizadas patrimonialmente 

 Quanto à formação do território Português, as suas raízes residiram nos povos e 

culturas que ao longo dos séculos se foram instalando no espaço geográfico, hoje 

Portugal. Do longo período que medeia entre o Paleolítico e a formação de um 

“Condado”, surgiu a civilização megalítica, a civilização Castreja, a romanização, os 

reinos suevos e visigóticos e a civilização Muçulmana. 

O condado Portucalense, teve a sua origem geográfica no território que no reino 

suevo e visigótico, foi Portucale, mas após a queda do império ficaria esta região quase 

deserta durante quase um século. Verifica-se então um grande período de instabilidade, 

as populações deixam de ter segurança e proteção; os senhores fogem para as cidades 

mais povoadas, abandonando os campos. A este período; segue- se a miséria e as fomes 

aumentando a mortalidade, as populações dispersam-se, uns mantêm-se no campo, 

outros procuram proteção junto de aglomerados populacionais. (Peixeira, 2008) 
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Durante o Séc. VIII, há um abandono nítido de Portucale. Parte da população 

rarefez-se, alguns instalaram-se no norte e outros ficaram nos montes entregues a eles 

próprios na tentativa de sobrevivência. 

A agricultura sedentária sofre um retrocesso, o Homem passa a alimentar-se de 

caça e recoleção. Este povo afoito que permaneceu nesta zona montanhosa e de 

penedos, viveu um pouco ao “Deus dará”, entregue a si próprio. Para se defenderem e 

protegerem de possíveis ataques, fixam-se nos velhos castros, também em tempos 

ocupados pela civilização visigótica. Lá no alto podiam estar de atalaia para sua própria 

defesa. Instala-se então um período de constantes animosidades entre os vários 

povoados da região. Pressupõe-se que por volta deste século e no meio deste clima de 

tensão, tenha então sido erguido o castelo altaneiro de Penedono. Somos levados a 

pensar que Pena do Dono (nome de outrora) se insere então nesta região pouco povoada 

onde existem vestígios de outras civilizações. (Peixeira, 2008) 

Data de 960 o primeiro documento conhecido onde o nome de Penedono é 

referido sob a forma de Pena do Dono, que segundo unanimidade de opiniões, quer 

dizer “ Penha ou Castelo do Dono”, sendo “Dono” um nome pessoal no Séc. X. Mais 

uma vez este nome tem as suas raízes no nosso castelo. Se o castelo foi durante muitos 

anos sucessão de alguns senhores da época, este povoado era conhecido como lugar do 

Dono (senhor). Senhor, esse que era dono do castelo. Mais um pressuposto com lógica 

para a evolução de Pena do Dono para hoje Penedono.(Alves, 2008) 

Sem dúvida que esta nobre terra nasce à sombra deste tão nobre castelo, 

considerado por muitos historiadores um dos mais belos castelos de Portugal.(Penedono 

2007,2008) 

Segundo as crónicas documentadas de D Afonso III rei das Astúrias, este terá 

povoado as terras de Coimbra, Viseu, Lamego, Braga, Portucale e Orense, na segunda 

metade do Séc. IX, com a ajuda do clero e da nobreza. Ergue- se a 930 m de altitude, 

em plena serra do Sirigo, o castelo de Penedono. Ao seu redor mantêm-se as casas 

rústicas em pedra e um vasto e belo panorama. Não é considerado um castelo apenas de 

fortaleza, assemelha-se mais a uma residência acastelada. Galhardamente fincado no seu 

pedestal granítico, lembra pelo fino recorte das suas linhas, uma graciosa aguarela 



“Da gastronomia às redes gastronómicas. 

Um contributo para a animação turística do concelho de Penedono” 

 

 
18 

romântica ou um cenário de conto de fadas. Possui uma planta hexagonal irregular com 

perímetro de aproximadamente setenta metros escassos. Dispõe ainda de duas torres 

senhoriais bem aprumadas que funcionavam como guardas tutelares. Na sua parte 

frontal exibe uma varanda sustentada por um bem lançado arco que defendia a porta 

desta fortaleza. Foi edificado no Séc. XI por D. Vasco Fernandes Coutinho, senhor do 

couto de Leomil e vassalo de El Rei a quem D. Fernando o doara como recompensa de 

relevantes serviços prestados à coroa.Bastante arruinado há meio século atrás, foi de 

novo reconstruído e erguido pela Câmara concelhia no mesmo local onde atualmente se 

encontra implantado. Embora único e sem igual, pode surgir uma interpretação. O 

castelo de Penedono pode assemelhar-se ao castelo de Almourol mas apenas no estilo 

de residência acastelada e não nos seus traços arquitetónicos. (anexo 1), (Bastos, 1996). 

Ainda durante o Séc. VIII, os Muçulmanos conquistaram o território português, 

desde as zonas meridionais até ao Douro. Os Mouros tomaram também o castelo de 

Penedono até meados do Séc. XI. Uma das histórias lendárias que está presente em 

todas gerações, é a história do sangue do mouro. Numa das partes laterais do castelo, ao 

lado do muro, está uma pedra direita e lisa, onde nunca o musgo nasceu, diz-se então 

que um dos mouros foi atacado por entre duas ameias, consequentemente terá caído de 

lá abaixo e terá morrido, caindo então naquela pedra. Reza a história que o sangue do 

mouro escorreu naquela pedra e nunca mais lá nasceu musgo. A pedra tem ainda uma 

cor arrozada. Verdade ou não? O que é certo é que essa pedra contínua linda, lisa e sem 

vegetação e, inevitavelmente, quem para ela olha lembra o sangue do guerreiro atacado 

(Conto oral). 

É certo que os muçulmanos se fixaram por estas terras, durante um longo período 

de tempo, quase dois séculos. Mas segunda metade do Séc. XI, foram definitivamente 

expulsos por o rei de Leão, D. Fernando Magno e sempre associado a este castelo está o 

Cavaleiro Magriço, a mais ilustre família que nele residiu, foi a sua, a família dos 

Coutinhos. Sendo o mais ilustre de todos eles, Álvaro Gonçalves Coutinho, o célebre 

Magriço, foi imortalizado por Luís de Camões nos Lusíadas (estrofes 42 e 49).Ilustre 

família de Portugal, esta família dos Coutinhos, habitou o castelo de Penedono na 

segunda metade do Séc. XIV. Vasco Fernandes Coutinho, senhor do couto de Leomil, 

alcaide de vários castelos, como Trancoso e Marialva, recebe do rei D. Fernando o 
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castelo de Penedono, em troca de serviços prestados à coroa. Um dos seus filhos foi 

Gonçalo Vasquez Coutinho, posteriormente senhor com grande poder, com brilhantes 

qualidades de guerreiro. Mas estas qualidades contrapunham-se com atitudes 

prepotentes e ambiciosas de senhor feudal. Casou com D. Leonor Dias de Azevedo, 

com quem teve dois filhos, sendo um deles o já referido Álvaro Gonçalves 

Coutinho.(Alves, 2008) 

A história de Penedono referencia sempre tão ilustre cavaleiro andante onde este 

castelo lhe serviu de berço e onde permaneceu pelo menos alguns anos da sua vida. Foi 

sem dúvida, um homem de graciosa gentileza e cavalheirismo. Os lusíadas o 

imortalizaram, mas todavia essa passagem nada tem de impossível, ele foi sem dúvida 

um brilhante cavaleiro português no tempo de D. João I, praticando altas façanhas 

guerreiras. Há pelo menos um documento dos começos do Sec. XV que o atesta 

indiscutivelmente. É uma carta datada da cidade de Gand , aos 26 de Dezembro de 

1411, e publicada por Braamcamp Freire, pela qual o conde de  Flandres faz grandes 

concessões aos mercadores portugueses, como prova de gratidão pelos serviços que o 

Magriço lhes prestara nas lutas contra a França, este belo castelo foi berço deste tão 

grandioso homem, que embora cavaleiro andante, foi filho desta terra, e do qual 

Penedono nunca irá abdicar. Outras opiniões poderiam ter surgido, mas quem esmiuçar 

a história de Penedono na sua essência terá a explicação para tal.(Bastos, 1996) 

Passado um século sob a doação de Dona. Flâmula, o castelo ainda não tinha sido 

vendido. Nos finais do Séc. XII, pertencia a vila de Pena do Dono à Coroa dos reis de 

Portugal. Com o intuito de incrementar o seu repovoamento, e dando valor a estas 

terras, outorgou-lhe D. Sancho I a primeira carta de foral em 1195. Neste foral são 

concedidos aos moradores desta terra bastantes privilégios dados pelo rei, assim como a 

sua proteção.(Bastos, 1996) 

“vobis homines de pena do dono qui ebidem populatores estis per mandatum 

menum…” 

                                                                                                 D. Sancho I (1195) 

Ainda hoje, num recanto da avenida principal desta vila, se exibe com toda a 

pompa a silhueta do nosso Castelo Medieval. A sua figura esguia, assemelha-se bem a 
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uma antiguidade, que se enraíza suavemente em todos os penedonenses que têm sangue 

nas veias. Porque estes sim! Sabem senti-lo! Contemplá-lo! 

A rigidez das suas linhas, orgulha estas gentes de abundância de um vincado 

sentido histórico. Ações tão cavalheirescas e guerreiras, um viver medieval que jamais 

estas gentes esquecerão…lembra pedaços de vida que foram outrora… Este castelo traz 

a este povo, uma imaginação lendária ao longo dos séculos, e que todos querem contar. 

Nos invernos frios e grudes, paira no ar a “ branquinha neve “ o “sincelo” e temos a 

nostalgia de olhá-lo sem cansar. E sabemos de antemão que é nosso e sempre será. 

Permanece gravado no coração de todos os que aqui ficaram, e nunca porém esquecido 

em todos os que partiram. Enfim, orgulho de um povo, que lutou e resistiu, que soube 

escolher este belo lugar com as mais puras e descendentes gerações. 

Em todos os Penedonenses vive a história do nosso passado, por vezes o nosso 

castelo pode parecer-nos sem vida, estatuado até com um silêncio infindável, mas logo 

se transforma em vida e na alegria de um povo, porque um povo luta por algo quando 

isso o faz feliz. Estes homens de armas de outrora são também os homens de hoje, mas 

lutam agora desarmados, embora com todas as forças, para que estas pedras erguidas 

não fiquem ao abandono, deixando de ser contempladas. 

 

No seu alto pedestal, e para os filhos desta terra,  

Mediavalesco e singelo, 

Orgulho de um povo sem igual! 

Fonte: Própria 

 

 2.2 - Aspetos Geográficos  
 

O concelho de Penedono está integrado na Região Norte e na Sub-região do 

Douro, da qual fazem parte os concelhos de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, 
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Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Peso da Régua, 

Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, 

Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real.(Fig.3) 

 

Figura 3 – Mapa do concelho de PenedonodCa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Penedono  
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Figura 4 – Acessos rodoviários do Concelho de Penedono  

 

 

 

 

 

 

 

 

Situa-se na Sub-região do Douro a zona central do território é atravessada 

longitudinalmente pela EN229, é a estrutura da rede existente. Tem também mais 

acessos para o exterior, na direção Sul, o concelho limítrofe é Sernancelhe e, no mesmo 

sentido, os acessos para Viseu – sede de distrito. Na direção Norte, desempenha funções 

de menor relevância, servindo sobretudo de acessibilidades ao concelho de São João da 

Pesqueira. As principais ligações são no sentido Nascente, servindo algumas 

acessibilidades bastante relevantes, quer a nível local, quer regional, nomeadamente, à 

sub-região do Alto Trás-os-Montes. A EN229-1 assegura a ligação direta a Trancoso e, 

através do IP2 (EN102), ao IP5 a Sul (Celorico da Beira), servindo a partir deste 

itinerário principal acessibilidades diversas à Guarda, à região da Beira Interior (via 

IP2/A23 – SCUT da Beira Interior e à Fronteira Internacional de Vilar Formoso. Das 

restantes vias, destaca-se a EM506 na direção poente (via Castainço) que estabelece 

acessibilidades locais à região Sul do Concelho de São João da Pesqueira (v.g. 

Riodades) e possibilita ainda a ligação à ER323 (Tabuaço – Moimenta da Beira), sendo 

deste modo uma terceira alternativa nas deslocações com destino à zona central da 

Região do Douro. O serviço de transporte coletivo rodoviário, no concelho de 

Penedono, é bastante escasso, embora estabeleça algumas relações inter- urbanas (PDM 

em vigor, INE – Portugal,2007). 
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2.3 – Enquadramento demográfico e socioeconómico 
 

 Tendo em consideração a contribuição de cada freguesia para o total da 

população residente no concelho Fundado em 1195, este é um dos 24 municípios que 

compõem o distrito de Viseu, sendo constituído por 9 freguesias e ocupando uma área 

de 133.70 km2, o que corresponde a 2.67% do território distrital. De acordo com os 

últimos dados disponibilizados pelo INE - Instituto Nacional de Estatística, o concelho 

de Penedono é habitado por 2.952 pessoas (0.78% dos habitantes no distrito), das quais, 

28.66% têm mais de 65 anos e 12.26% são crianças ou adolescentes, uma estrutura 

demográfica que pode ser melhor compreendida se se considerar que por cada 100 

jovens residem em Penedono 233 idosos. Ainda em termos demográficos, constata-se 

que das 1.172 famílias residentes no município de Penedono, 28.16% são compostas por 

uma única pessoa (a média distrital cifra-se em 19.95%), e que o peso dos agregados 

domésticos com quatro ou mais indivíduos é de 6.40% (um resultado inferior ao que se 

verifica no distrito, em que o valor de referência se situa em torno dos 7.06%).(Censos, 

2011) 

Figura 5 – Indicadores Demográficos de Penedono, (fonte: censos 2011) 
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De acordo com os resultados do XIV Recenseamento Geral da População, já em 

2001, Penedono representava aproximadamente 6% da população da região norte. O 

concelho nesta altura tinha um total de 3445 habitantes, isto é 0,1 % do total da região 

norte. No pré diagnóstico social de 2007, mostra-se que há uma progressiva 

concentração de população nos principais aglomerados populacionais. 

Este concelho tem sofrido uma regressão demográfica principalmente a partir do 

início do séc. XX. Como já constatado, o concelho de Penedono registou entre 1991 e 

2001 um decréscimo de população, sempre associado a fenómenos de imigração. Uma 

grande fração da sua população parte para o estrangeiro e para os grandes centros 

metropolitanos. Os imigrantes que noutras décadas partiram vão regressando ao 

concelho, mas mesmo assim, em números muito reduzidos. 

Já no ano de 2002 a taxa de natalidade do concelho era de 6,5%, inferior à média 

dos concelhos da região douro, 9,0%. Já nessa época se constata que nasceram cada vez 

menos crianças no concelho de Penedono. E no mesmo ano a taxa de mortalidade foi 

também superior face à sua sub- região, 15% contra 12%. 

 

Figura 6 – Densidade Populacional segundo os censos em Penedono 

 

Apesar de no concelho predominarem atividades ligadas ao sector primário, 

seguindo-se o secundário e terciário, é visível neste concelho pouco investimento 

empresarial. Vai, porém, surgindo alguma indústria, atividade pastoril e hortícola, sendo 

que muitos dos empregos da camada mais jovem da população provém dos serviços, 

empregos públicos e privados. 
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No tocante aos aspetos sociais, a autarquia de Penedono, apoia várias instituições, 

tem um programa de apoio a cidadãos e famílias que se encontrem em situações de 

carência, como os programas de ação social e rede social. Esta estrutura é composta 

pelo núcleo executivo do CLAS de Penedono. (Rede Social) 
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Capítulo III - Projeto de intervenção 

 

 

 

 

3.1- Objetivos 
 

No quadro 1 apresentam-se os objetivos gerais e específicos estabelecidos para o 

Projeto de Intervenção. 

 

Quadro 1 - Objetivos gerais e específicos  

OBJECTIVOS GERAIS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconhecer o contributo da gastronomia 

como recurso patrimonial de 

desenvolvimento; 

 Valorizar elementos patrimoniais 

imateriais (modos de vida, identidade); 

 Relembrar saberes e sabores 

gastronómicos do concelho de Penedono; 

 Valorizar a gastronomia como recurso 

endógeno do concelho; 

 Contribuir para uma maior dinamização 

da animação turística do concelho de 

Penedono. 

 Prever, preparar, orientar o avanço 

antecipado das ações que se 

pretendem levar a cabo; 

 Estimular a população para a 

refuncionalização da gastronomia; 

 “Dinamizar/Animar” a população e 

fazê-la refletir sobre o valor da 

gastronomia no apoio ao turismo para 

que os turistas permaneçam mais 

tempo no concelho. 

 

 

Fonte: própria 
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3.2 - Fundamentação  
Aquando da realização de um trabalho de investigação científica para a unidade 

curricular de Animação Turística, propusemo-nos investigar um dos pontos que nos 

pareceu importante e que sempre nos despertou algum interesse: a gastronomia do 

concelho de Penedono, vista como contributo e recurso patrimonial de 

desenvolvimento. 

Para o referido trabalho, efetuámos uma primeira fase do diagnóstico, isto é, um p 

levantamento prévio da gastronomia mais identitária do concelho. São então revelados 

de maior importância gastronómica os pratos derivados das matanças como a típica 

marrã e como doçaria as cavacas de Castainço. 

Também para a unidade curricular de Itinerários Histórico-Geográficos 

elaborámos um itinerário gastronómico, ligado a várias redes com vertente tangível e 

intangível. Nesse itinerário constavam Penedono vila e a sua tradição das matanças. No 

Santuário de Santa Eufémia, ainda hoje no dia da romaria se vão comer as febras na 

brasa, que foram substituídas pela antiga marrã, carne de porco da barriga, da parte das 

maminhas da porca. Daí, o nome de marrã, que em tempos, por volta de 1920 e segundo 

informações de pessoas que viveram nesta época, essa carne era confecionada no pote 

de ferro. Atualmente, e com o avançar dos tempos, substituíram-se os potes de ferro 

pelos assadores a lenha, mas contudo, mantem-se a tradição de se ir comer as “febras” 

nas barracas da Santa Eufémia, num ambiente de socialização e confraternização. 

Quanto à aldeia de Castainço, ainda hoje são famosas as suas cavacas. Não existe 

na aldeia alguém que tenha seguido os passos das cavaqueiras e que lhes dê 

continuidade. No entanto, foi sempre nosso objetivo fundamentar o porquê das coisas. É 

então um local intangível no que toca à compra das típicas cavacas, mas não deixa de 

ser o lugar onde surgiram por volta do ano 1957. Um trabalho interessante que 

iniciámos, em meados de Março, consistiu na recolha de várias informações sobre esta 

doçaria típica, o que só foi possível graças a alguns habitantes de Castainço, em especial 

a D. Elvira Lacerda. 

As cavacas de Castainço, que na sua singularidade eram baixas, enconcadas, 

cobertas de açúcar bem seco e muito tenras, chegavam a aguentar-se mais de um ano 
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embrulhadas num pano de linho e sempre comestíveis. Surgem nesta aldeia no princípio 

do séc. XX, cuja data não foi possível precisar. Embora este doce tenha as suas origens 

num doce conventual do Convento de Freixinho, as cavacas tornaram-se 

particularmente especiais pelas mãos das cavaqueiras de Castainço, podendo assim 

considerar-se um produto endógeno, identitário desta aldeia e deste concelho. 

Contribuíram para a ajuda económica de algumas famílias, sempre com qualidade, 

encomendadas por pessoas de todos os locais. 

Em Junho, demos continuidade a esta investigação passando para um trabalho de 

campo mais abrangente, recorrendo a questionários para a recolha de dados, gravando e 

registando histórias de vida, inventariando os saberes etnográficos e modos de vida. 

Este Projeto como referido anteriormente pretende ser um contributo para a 

Animação Turística do concelho de Penedono, tendo como mote a gastronomia do 

concelho na componente das suas redes gastronómicas. 

 Pretende-se ainda, entre outros aspetos, que este trabalho de investigação 

contribua simultaneamente para estimular o interesse da população para a questão da 

gastronomia e sirva de incentivo para a sua valorização. Por conseguinte, o recurso às 

metodologias recomendadas pela animação sociocultural, em particular métodos ativos 

e técnicas de participação, assim como o trabalho de campo a desenvolver, permitirá 

“dinamizar/animar” a população no sentido de se atingirem os objetivos a que nos 

propomos. Salientamos também que no decurso de todo o processo de reflexão-ação 

procuraremos não perder de vista os princípios estratégicos orientadores do mesma, a 

saber: integralidade, participação, parceria, aproximação territorial e proximidade 

humana. 

É do nosso interesse também deixar explícitas as razões da nossa opção por esta 

problemática e concelho. Em primeiro lugar, escolhemos o concelho de Penedono 

porque foi o concelho onde nascemos e residimos desde 1976. Penedono é a nossa terra 

natal de onde nestes 36 anos apenas nos ausentámos por um período de dez meses. Hoje 

pretendemos saber mais acerca dela e aprofundar os nossos conhecimentos. Em segundo 

lugar, escolhemos a problemática da gastronomia porque é um tema com o qual nos 

identificamos e nos dá prazer em investigar, tendo sempre, sobretudo através do 
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trabalho de campo, cada vez mais curiosidade em saber pormenores aliados aos modos 

de vida, identidades e gastronomia.  

O nosso gosto pela confeção de algumas comidas, especialmente a gastronomia 

regional, levar-nos-á com certeza ainda mais longe. Há fundamentalmente um desejo de 

tentar melhorar/transformar a realidade onde nos inserimos, e que acreditamos constituir 

a essência da animação sociocultural: um indivíduo (animador) como provocador ou 

facilitador; uma ação – elemento dinâmico de transformação ou mudança; um 

destinatário – grupo ou comunidade que participa na ação. 

Projeta-se a ideia de que a gastronomia poderá também estar ao serviço do 

turismo, considerando-se que esta pode funcionar como um recurso turístico primário, 

ou até um produto turístico (Sampaio 2009). Poderá ser uma atração para a visita ao 

concelho e ao mesmo tempo manter os turistas e visitantes por mais tempo. 

É notável no concelho algum turismo cultural. Este, normalmente, dá preferência 

a experiências interculturais. Segundo Sampaio (2009), é nestas experiências que o 

novo turista (séc. XXI) mantem a sua aposta. Isto é, não basta apresentar o inventário 

turístico tradicional - alojamento, alimentação e transporte (oferta tangível). O Séc. XXI 

reclama novas emoções e novos afetos ligados à oferta intangível. Por isso, a “nova” 

gastronomia pode proporcionar experiências únicas que são vividas para além e dentro 

da cultura; como mote do produto turístico, a gastronomia típica das zonas rurais 

(aldeias). 

De acordo com Scooter (2003; cf. Lise e Helio Barroco, 2001), o turismo e a 

gastronomia são inseparáveis, pois não é possível pensar em turismo sem prever, entre 

outros itens, a alimentação para curta ou longa permanência, dado que o viajante não 

pode abster-se dela e desta forma sempre tende a experimentar a cozinha local. 

 A gastronomia do concelho de Penedono abrange variadas receitas de culinária 

tradicional, também elas fruto de alguma aculturação. No entanto, uma recolha de dados 

possibilitou constatar uma cozinha tradicional com mais de 50 anos (Sampaio 2009). 

Baseados neste autor e mediante uma metodologia etnográfica, atingimos um 

conhecimento de uma vasta e variada gastronomia em todo o concelho. 
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A referência às redes gastronómicas e a construção de uma proposta de itinerário 

teve como linhas orientadoras a ampliação da gastronomia do concelho através dos 

sítios e lugares. Não só se valorizou a gastronomia da vila de Penedono, como também 

se expandiu às redes gastronómicas, Penedono e as suas aldeias.  

A partir do conceito de rede, procura-se recuperar para refuncionalizar e promover 

sabores genuínos, valorizando os sítios, neste casos os meios rurais, mesmo que muitos 

sejam intangíveis. Um possível plano turístico funcionará como uma estratégia, para 

auxiliar a população a refuncionalizar os seus produtos gastronómicos, e assim serem 

aproveitados também turisticamente. 

 A vila de Penedono associa-se à gastronomia aliada às matanças dos porcos, em 

que todos se auxiliavam mutuamente e no final comiam a típica marrã, entre outros 

pratos confecionados com sangue de porco cozido, como as migas de serrabulho 

salgadas e o fígado frito ao lume na sertã de ferro. Era a chamada cozinha comunitária 

da época. A maior parte da população praticava uma agricultura de subsistência e 

criação de animais, mas a principal razão da prática das matanças está diretamente 

associada ao clima. As temperaturas abaixo de zero graus durante vários meses do ano, 

ajudavam a curtir e a curar as carnes. 

Na aldeia de Castainço encontramos uma doçaria tradicional por tantos apreciada, 

sobretudo as cavacas. Todavia, neste momento, na aldeia que as afamou não há 

ninguém a quem se possa comprar, embora haja no concelho quem as confecione e 

venda por encomenda. Porém, encontram-se ainda pessoas que facultam a receita e os 

seus segredos.  

O forno comunitário sofreu alterações de recuperação, embora se mantenha no 

mesmo local, mas as cavaqueiras, essas, já lá não estão, repassaram a sua receita a 

outros que também hoje a guardam religiosamente. Aldeia tipicamente reconstruida a 

pedra, com uma identidade muito singular, mantem ainda a casa da cerca, onde habitava 

o padre Joaquim, grande impulsionador deste doce conventual, que mandou as suas 

duas criadas aprender a confecionar cavacas para o Convento de Freixinho, de onde são 

originárias, conforme referido anteriormente. Castainço, e as suas cavaqueiras 

aperfeiçoaram a receita, e criaram nelas verdadeiros laços de identidade. 
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3.3 - Diagnóstico 
Atualmente o concelho, com 2952 habitantes, sofre também de um problema 

acentuado de desertificação. Se outrora, o concelho e os seus habitantes foram 

reconhecidos pela atribuição dos forais e verdadeiramente atestados, presentemente 

também se deveria dar valor a uma população que sofre os problemas da desertificação 

e do abandono deste meio rural. 

O nosso estudo procura a valorização dos recursos endógenos do concelho a nível 

gastronómico, numa tentativa de inverter este problema, refuncionalizando produtos já 

esquecidos, descontinuados, como é o caso de alguns produtos genuínos do concelho.  

Sendo a população maioritariamente envelhecida e com mais de 65 de idade (cf. 

Capítulo I), este concelho carece de sustentabilidade económica, de fraco investimento 

empresarial e de escassez de emprego. A camada jovem prossegue os seus estudos nos 

centros urbanos e não regressa, e os poucos jovens que ainda permanecem são aliciados 

por trabalhos noutros países. A taxa de natalidade é uma das mais baixas do país. Por 

conseguinte, uma das maiores necessidades detetadas é a fixação de pessoas no 

concelho.  

Na sua essência, o nosso Projeto defende uma refuncionalização da gastronomia, 

colocá-la ao serviço das pessoas, de forma a atrair visitantes, manter os visitados e 

travar a perda de identidade das zonas rurais. Corroboramos Lopes e Castro (2011), 

quando afirmam que é condição primordial a realização de estudos de impacte e 

viabilidade que permitam sustentar a relação direta entre património e desenvolvimento, 

tendo sempre em atenção as reais necessidades das populações autóctones e sem 

sobrecarregar o espaço, tentando, desta forma, definir e tornar exequíveis determinados 

objetivos que tendem ao desenvolvimento local. 

Os recursos humanos existentes no concelho consideram-se significativos, sendo 

que alguns dos jovens desempregados ainda querem permanecer no concelho. A criação 

de postos de trabalho, através de empresas em nome individual, também é de destacar, 

aproveitando recursos financeiros como o programa «Penedono Empreende».  

No entanto, temos a noção que não é apenas o turismo por si só que vai criar 

sustentabilidade ao território. Estes produtos terão de ser acompanhados com um plano 
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de marketing para o seu lançamento noutros mercados. Segundo Lourenço (2002; citado 

por Lopes e Castro, 2011: pp 4221- 4222), “na conjuntura atual, a distinção do rural não 

pode ter por base apenas o desenvolvimento de potencialidades, hoje valorizadas e 

recriadas no imaginário urbano, que tendem a reduzi-lo a uma definição de depositário 

de tradições, culturas e modos de vida, mas sim investir nessa autenticidade rural 

mediante apoios e incentivos ao aproveitamento de recursos naturais existentes e 

potencialidades produtivas.” 

Dado o marasmo económico neste concelho, também justificado pela localização 

geográfica, uma possível resposta para o problema poderá passar pelo turismo e o 

aproveitamento dos seus produtos endógenos. Na reta final de uma interpretação 

territorial por nós efetuada, é notável em todas as freguesias pontos turísticos com 

potencialidades atrativas. 

Após estas primeiras considerações sobre a fase de diagnóstico (necessidades, 

interesses, expetativas, motivações) e respetivas oportunidades de intervenção, 

consideramos, apesar do já referido anteriormente, ser agora o momento para expormos 

de um modo mais detalhado as nossas opções metodológicas ao longo da execução do 

Projeto.   

Devemos salientar em primeiro lugar que a metodologia adotada comporta, entre 

outros instrumentos, o método preconizado pelos estudos etnográficos que, como é 

sabido, permite uma maior proximidade junto da comunidade, para melhor entender a 

sua identidade. Este método de investigação incide muito na observação, nomeadamente 

a observação participante. 

Assim, ao longo de todas as fases do trabalho, mantivemos contactos diretos com 

as pessoas, principalmente a nível de conversação, em que ouvimos as pessoas acerca 

de tudo, mas, como é óbvio, muitas vezes reencaminhámos o diálogo para as 

questões/problemáticas exploradas pelo projeto: a gastronomia e sua relação com os 

modos de vida.  

Para além disso, e após os registos de observação, recorremos também a 

entrevistas não estruturadas e semiestruturadas, com o consentimento dos entrevistados. 
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Estas foram gravadas e posteriormente efetuámos o tratamento dos dados, isto é, análise 

e interpretação dos mesmos.  

Sublinhe-se que entendemos que o trabalho de campo torna-se em si mesmo, na 

perspetiva da animação sociocultural, uma técnica de intervenção, isto porque o método 

etnográfico ao implicar observação direta (não-participante e/ou participante), envolve 

um carácter participativo e emancipatório. “No entanto, independentemente das 

variações do grau de participação do observador, toda a investigação social é, em 

sentido amplo, uma forma de observação participante porque não podemos estudar o 

mundo social, sem fazer parte dele” (Lopes, 2011: p 74). 

 No decurso das observações, recorremos a um caderno de apontamentos onde 

fomos apontando, através da escrita, situações e relatos que achámos pertinentes. 

Utilizámos ainda a fotografia e filmagens dos momentos, aproveitando vivências 

quotidianas desta comunidade essencialmente rural, captando a identidade, os recursos 

endógenos das gentes do concelho, a singularidade da vida quotidiana.  

Comprovamos que a etnografia tem tanto de ciência como de arte, ressaltando 

aqui a sociabilidade e familiaridade, que vão ao encontro da presença prolongada do 

investigador no terreno, envolvendo várias situações de interação. Salientamos ainda 

que o trabalho de campo é parte incisiva da metodologia adotada.  

Este projeto de investigação ocasionou em todas as suas fases, mas em particular e 

de imediato na de diagnóstico, uma sensibilização na comunidade no tocante à 

gastronomia utilizada no concelho. Ou seja, consideramos que animou/dinamizou 

“saberes e sabores”. Inconscientemente (ou talvez não) as pessoas relembraram a 

gastronomia, equacionaram a valorização do potencial gastronómico concelhio. Deste 

modo, o método etnográfico proporciona a reflexão, participação e emancipação. É 

“nesta perspetiva que o método etnográfico se pode construir em parte, como um 

processo da animação sociocultural, enquanto processo de aprendizagem coletiva com 

possibilidades de transformação social” (Lopes, 2011: p 79)  

Para Gradaille Pernas (2003 citada por Lopes, 2011: 353), “desde os seus inícios a 

animação sociocultural tem vindo a ser encarada e reconhecida como uma prática social 

e cultural marcadamente orientada para transformar as realidade sociais, melhorando as 
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condições de vida das comunidades”. Como tal, as histórias de vida dos sujeitos que 

integram as comunidades são valiosas contribuições.  

A análise do conteúdo das biografias serve de reflexão sobre as diferentes 

possibilidades, diferentes modos de compreender e interpretar a realidade. Como 

postula Boliver (2007; citado por Lopes 2011:p 355), as “life history” são vistas neste 

projeto como instrumento para entender as realidades sociais, a partir das vivências dos 

sujeitos. Remontam ao passado, ao presente podem até ter projeções futuras. Ao 

optarmos também por recorrer à “life history”, foi-nos possível captar a subjetividade 

dos indivíduos entrevistados e ficar a conhecer a forma como eles olham para o mundo, 

pois esta técnica auxilia e pode ser uma chave para a interpretação dos fenómenos 

sociais. Assim, numa etapa inicial, procurámos os sujeitos que pudessem transmitir 

conhecimento e informação acerca da temática e que ao mesmo tempo nos dessem 

indicação de potenciais pessoas a entrevistar. Nesta abordagem conseguimos várias 

informações que nos foram úteis na procura dos entrevistados. 

Numa segunda etapa, relativamente à obtenção de informação, depois de 

selecionados os indivíduos a entrevistar, recolhemos e tentámos efetuar a revisão de 

documentos pessoais, bem como de registos fotográficos. Prestámos atenção às imagens 

observadas, retendo o máximo de informação do percurso de vida dos informantes. 

Quanto às entrevistas, devemos dizer que foi a técnica que melhor funcionou para 

explorar o tema e saber o que comiam e como cozinhavam em determinadas alturas do 

ano. As entrevistas, embora com um guião para não fugir ao tema e aos objetivos do 

estudo, foram dentro do possível abertas, flexíveis, mantendo um diálogo natural para 

que o informador se sentisse à vontade. 

Na elaboração da entrevista teve-se em conta o guião com as questões organizadas 

por temas, e efetuámos o registo das mesmas através de filmagens, fotografias e 

apontamentos por escrito (Apêndice 1). Posteriormente procedemos à etapa de registo, 

transcrição e elaboração de relatos de vida. Escolhemos sempre que possível a gravação 

como elemento mais fiel. 

Na última etapa de análise e interpretação dos relatos de vida, seguimos os quatro 

passos fundamentais identificados e propostos por Lopes (2011) e Cortes Medrando 
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(2007): analisar a história de vida, analisar a intenção do dito, analisar o não dito, 

analisar as motivações e relação entre o relato de vida e a vida em si. 

Tentámos que a avaliação das “Life history” através das entrevistas, tivesse a 

maior fidelidade, limitando-nos ao respeito pelo relato inicial, explicando sobretudo, 

clarificando, e completando a informação obtida. 

Segundo Lopes (2011), a análise do conteúdo das “life history” deve reduzir a 

informação à problemática do estudo. Neste caso é de todo interesse absorver todo o 

conhecimento dos informantes, no que diz respeito à gastronomia utilizada durante 

décadas no concelho de Penedono. 

Numa primeira etapa deste projeto, em meados do mês de Março, fomos ao Lar de 

Idosos de Penedono. Fomos conversar um pouco com a Sra. Elisa sobre o que se 

costumava comer antigamente. Metodologicamente não podemos considerar uma 

entrevista, mas sim uma recolha de informação na base da confiança e da amizade. É de 

nossa vontade deixar manifesto neste Projeto as suas palavras: 

“Quando estiver o trabalho feito eu quero ver. Se cá estiver. Sim porque a gente 

não sabe, cada vez estou mais tolhida.” 

Aqui fica o registo da nossa conversa informal. Ela, infelizmente, já não está entre 

nós, resta-nos a esperança de que poderá contemplar este projeto lá do céu. 

Combinámos então que muito mais teríamos que conversar, mas infelizmente, quando 

tivemos disponibilidade, já se encontrava hospitalizada. Lamentamos muito por ter 

ficado a perder tantos ensinamentos. Em sua memória, e pelo seu valor como pessoa e 

como amiga e por toda a estima que sempre teve por nós e nós por ela, transcrevemos o 

que nos foi dito:  

“O meu nome todo é Elisa da Encarnação Martins, tenho 78 anos. 

Antigamente, fazia-se o comer ao lume nas panelas de ferro e de aço a Dezembro 

cevavam o porco, depois matavam-no e juntavam a família toda, era assim…depois 

faziam uma fogueira grande, punham os potes ao lume, cozia-se o sangue, fazia-se o 

serrabulho, os torresmos, depois lavavam as tripas para encherem o fumeiro e ficava 

bem melhor. Com o sangue que crescia do serrabulho e com alho e cebola faziam-se as 
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moiras pretas. Mas eram feitas da carne dos miúdos que saíam do porco e eram feitas 

logo esse dia. Também comiam o fígado frito. Ao outro dia desfazia-se o porco, 

aproveitavam-se os presuntos para a salgadeira, primeiro salgavam-se e só depois é 

que se punham a secar. A marrã daqui de Penedono era frita na frigideira, ao lume, 

com sal e alho e comia-se com pão ou com batatas. Mas também se salgavam os pés de 

porco para se fazerem as feijoadas. Antigamente nas barracas da Santa Eufémia, 

comiam-se as febras e a marrã e faziam lá de comer, sopa batatas cozidas, feijoada, 

carne guisada e mais coisas, mas era mais isto que se usava nas malhadas davam 

sempre de comer aos homens, para o almoço davam borrego, cabra ou galo, que era o 

que tinham antigamente; á merenda comiam queijo de cabra e de vaca, mas eram 

tempos difíceis se queriam comer, primeiro tinham que semear, cegar e malhar e depois 

é que iam ao moleiro e traziam o pão em farinha, as castanhas coziam-nas quase 

sempre, e também as belavam para as guardarem para se comerem mais tarde, e era 

assim. Mas aqui também semeavam muito milho e então mandavam-no moer e faziam 

os milhos, ou doces ou com moira e sal. Na Páscoa também se faziam os bolos de 

azeite, mas era muita fome eram tempos maus, tempos ruins mesmo, quando eu tinha 10 

anos lembro-me que a comida era tão pouca que era o senhor padre que a distribuía às 

pessoas, e era assim… 

 

 

3.3.1. Entre o “estar lá” e o “estar aqui”, o “estar com” 
No decurso da observação direta, atestamos o papel do animador (etnógrafo) na 

etnografia pós-moderna multicultural e refletimos na importância do animador 

(etnógrafo) poder “estar com” aqueles que investiga e, consequentemente, 

anima/dinamiza. Tal “estar com” pressupõe para o trabalho etnográfico, um ritmo 

paciente, lento e atento. Exige escuta, espírito aberto, disponibilidade, possibilidade de 

parar para “estar com” (Vasconcelos, 2000). É disso que damos testemunho a seguir.   

 A Matança dos porcos, Transcrição da linguagem utilizada (Anexos 2, 3, 4, 5 ) 

- Desgraçado bicho! 
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-Olha a pata! 

-Deixamo-lo estar aí a estrabuchar. 

-Vamos compor o outro e deixa-o tar aos saltos. 

-Ela inda num tá. 

- Ainda ta a deitar sangue. 

- Quanto mais estrabuchar mais depressa morre. Há bastante tempo que não 

matávamos um bicho destes. Passa-me a corda. 

- Onde é que queres? - agora é que foi, ainda não. – Diz o matador.  

- A azai amanha aparece aí, eh bicho! É preciso puxá-lo p´ra trás, é que um gaijo 

aqui não consegue agarrar a pata carago. 

- Pera aí não tenhas coiso, que é preciso puxá-la cá para cima que depois 

arrefece. Matador- estes bichos  têm vida . Estes bichos… 

O do meu sogro conforme gania fazia assim á língua, é porque lhe deixaste o 

respiro, …filho da mãe. 

Podes ir embora agora Mateus, que agora nós lavamos, ela tem de ir à missa, diz 

outro senhor e eu fico a ajudar, pega aí a cabeça. 

Matador: - chegou prá nós! 

- Há bem tempo que não matávamos um bicho destes. Já estão todos ó tio não sai 

a pata… (unhas) 

Ao queimar: 

- Parece que ainda tá quente, poe aqui na pata, isso é pá, arrancai estes pelos 

maiores e dai-os ao sapateiro. 

- Há des ir longe. Diz um deles 

 – Vai buscar uma enxada. E ele foi. (foto em anexo). 
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- Aqui não deu ó pai, aqui atrás, já a deixastes queimar ladroes, aí ao pé do rabo, 

ó pai aqui ainda não deu co maçarico. Deixe! É preciso puxa-la mais a cima, a gaija 

escorrega para baixo.  

-Tá bom. Tá bom. Vamos vira- lá. 

- Vira p´ra cima, não! -Vira p´ra baixo…isso! 

- Noutro dia tive a ver na internet e não esfregam, queimam, queimam, queimam 

e depois água p´ra cima.  

-A orelha, António, bota aqui na pata. 

- Já lá fui, ó António olha aí e no fim se disser que não está bem limpo a gente 

trata-lhe da saúde. 

- Da maneira que a porca estava…Isto sai com a faca. 

- Vê lá: olha agora a barriga tá geada…ouve lá, quem é o homem da navalha? Já 

cortas-te o rabo ao porco ladrão. Hei! 

Vamos para outro, isto agora fazes assim, este dás ao filho que é grande, e são 

quatro, e este que é pequeno fica para vós que só sois dois. 

  Diz um dos homens ao matador. 

 - Diz o filho, agora é que falou bem, queima já aquilo ali, se não já não fazes 

nada, vai lá Jorge, como é que é… ai dás-lhe pancadinhas de amor?  

-Há ai uma faca velha? Esta é mais peluda que aquela, dá-lhe por baixo sais ou 

não sais?  

-Às de pesá-la, que aquela porca há-de ter mais… quando assim é… tás mais 

novo, tás melhor para este trabalho, tamos velhos, é é, ai não… ó zé ó zé, deixa-me por 

esta (assobiam) esta tem mais febra, se lhe dás pouco lume depois arrefece, queima, dá 

aí sacholita, pera ai, pera ai. 

- É! Temos que dar mais lume, tem muito pelo, dá-lhe no lombo, agora aí não. 
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- O quê tio? 

- A enxada é só no lombo. (Anexo 6)  

-Dá-lhe aqui na testa, já sai, já sai. 

- Assim ta bem, ó é do gás ou é do pelo. 

- É do pelo. (Anexo 7) 

-É como a minha lá em cima,  

-É do pelo, É ou não é? Estica ai ou zé, até se encolhe… então, então, tira tira ó 

zé.  

-Onde compras-te este foi na velha?  

-Vai lá, olha lá ó rabo, olha lá, aqui ainda não deu.  

-Ontem não comeram nada em todo o dia, à noite fui lá já tinha a pia limpa. 

- Ai não, chegou-lhe. Deite-lhe terrábias com água quente.  

-Ó pá leva daqui umas aboboras, 

- P´ra quê? Não quero habitua-la muito às aboboras, para comerem a terrábias, 

tens lá porco é? É comprei-os pequeninos que é para matar para a arca. 

- Limpa ai bem limpo, tantos a falar e depois vamos comer a carne. (Anexo 8) 

- Deixa do outro lado, mas do outro lado se for preciso não vai tão bem. 

- Calma! Pra baixo ou para cima? – O matador responde: pra onde calhar.  

-Três rapazes novos estão com a força toda.  

-Quem me tira desta vida pá… sou reformado agora ir daqui ao porto comer um 

jantar, bem, bem…  
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-Arrumai-lhe na cabeça, deixai lá o lombo, todos quereis o lombo, catano, isso ta 

bem. Tens que lhe passar aqui outra vez na cabeça, esta cheia de pelo, dá-lhe lá! 

(esfregam o pelo, esfregam com pedras) 

- Olha tem o cachaço curto. -Olha ó pescoço que tem o animal, dizem que assim é 

mais saboroso. A ponta do focinho já tá queimada?  

– Já até já lhe deu demais, deixa lá senão dizem que lavamos mal o porco. 

- Água quente! Vê lá na mangueira Miguel p´ra temperar. 

- Quanto é que valerá aquele? 

- É ver o peso qu´ele deita…  

- Sei lá p´rá í uns 500 euros. 

 – Foste arrumar o que era meu seu catano? 

- Aqui na cabeça, coitadinho… mas isto tem algum jeito de porca? Eu as poucas 

vezes que cá vim deitava-lhe bem de comer. (diz o filho do matador) é pequena, mas 

não é que esta tira a pia á outra!... 

- Oh? 

 – Tou-te a dizer! – Alguma coisa se passa então!  

Para deixar os senhores um pouco mais à vontade com a minha presença, opinei 

também e disse-lhe: isso é da raça. E contei a história de uma amiga minha que comia 

muito e não engordava. Eles até a conhecem… Respondem eles: “oh, não me diga. Tão 

magra quéla é!” 

- Ó pá, mas ela tem cá uma poça a filha da mãe… mas alguma coisa se passa 

p´ra ficar pequena, é que uma porca é tão grande e outra é tão pequena. Eu perguntei: 

mas eram as duas iguais? 

- Eram Sandra. Tinham as duas o mesmo corpo quando as comprei.(enexo das 

duas) 
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E diz o filho: - E eram da mesma ninhada? O senhor Zé respondeu: isso não sei. 

Atão alguma coisa tem, diziam eles…- vá inda temos quír pró manel, ó santa mãe a 

outra porca que matamos na semana passada botava 140 kg. Esta lá prós 130 140 no 

mínimo. Isso digo-to eu, senão pesa-o e já vês. 

E eu pergunto: Para desmanchar é só amanhã? (Anexo 9 e 10) 

-É que é prá carne descansar. 

-Prá boca num é preciso água a ferver. A língua tem que ser descascada em casa. 

– Ela  frebruda é! 

Já na loja da casa, diz o filho do Sr. Zé: Bom é p´ra isto para tarmos aqui todos a 

beber uns copos uns com os outros. 

Depois, o senhor Zé ao ir desmanchando o porco, foi de uma grande simpatia e 

delicadeza, ensinou onde estava a bílis, quais eram os torresmos do redanho, etc.,etc…. 

- Sabe Sandra, este torresmo nem todos os matadores o aproveitam. É muito bom 

já vai provar andam sempre á porrada p´ro comerem. Diz ele em tom de brincadeira. 

 E vem-me logo á ideia, quando os meus avós matavam os porcos, que todos 

queríamos comer o rabo assado. 

Em cima, já na cozinha, os torresmos estão a fazer no pote de ferro. (Anexo 11) 

- Dona. Maria, tem uma colher de pau para eu mexer a carne? (Anexo 12) Dê-me 

uma maior, que o pote é grande e esta é muito pequena. 

A Dona. Maria vem de baixo enquanto eu fico a tomar conta dos 

torresmos.(Anexo 13) 

- Nunca vi na minha vida. Vá lá ver. 

Diz-me o senhor Zé: Ó Sandra já viu, tem aqui os grãozinhos, meu amigo, há de 

tudo. Aparece de tudo. Agora deixa-me ir matar mais dois. 

E subo para cima, diz a D. Maria: - Ó Sandra come. No gado há muito disso mas 

nos porcos nunca tinha visto, esta é que pode ir p´ro jornal. Vou por aqui este sangue 
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todo junto. (Anexos 14 e 15) E hoje está um rico dia sim senhor. Olha nestes dias, 

todos os tarecos são poucos, é uma tralha…comeste sangue cozido com alho Sandra? 

Sim, comi. Obrigado e estava muito bom, comi sangue e bebi um copo de 

jeropiga (Anexo 16). Aqui é diferente de Penedono, em Penedono cozem o sangue e 

fervem vinho quente com açúcar para os homens que estão a ajudar a matar e a 

desmanchar o porco. E aqui em Castainço cozem o sangue e põem-lhe alho por cima. 

Diz a Dona Maria para a sua nora que se encontra comigo na cozinha:  

- Olha vou dar uma ajuda à Paula nas tripas. As batatas tenho-as aqui, já tenho 

também a água quente, a sopa já tá feita e o arroz não sei como tá não o provei. Não 

sei como é que está o arroz de coelho, mas se vires que coisa, deita-lhe mais sal. 

- Ó minha sogra, quer tirar alguma banha do pote dos torresmos? Ah, pois tiro, 

senão ficam muitos coisos. Deixa-os tar nesta manteiga por enquanto senão secam-se 

muito e eu depois tiro-os da panela. 

- Deixa lá os torresmos. Inda num tá, isto é quase torrado, por isso é que se 

chamam torresmos. Vou-lhe tirar mais um bocadinho de manteiga. A Sandra que coma 

cá, atao não chega? É? Come sim senhor. Vou buscar a cesta do pão. Quanto arroz 

deitamos? Duas canequitas?  

– Não, é capaz de ser muito. Ó Sandra quando quiseres comes come é vontade, 

que eu vou ajudar às tripas. Meu deus, que cheirinho, digo eu, eu adoro isto. As tripas, 

meu Deus, custa muito, mas o fumeiro fica melhor amanha é desfazer. Porco todo, 

cortar as carnes para as chouriça e assim.  

Ó Sr., Zé foi matar mais dois porcos de um amigo, a mesa está posta para 

comerem. Eis que estão os torresmos quase prontos. A Dona Maria deu-me o privilégio 

de os provar e de dizer se estão bons de sal. Deliciosa…esta carne é do melhor, que 

diferença. 

Chega-se então à conclusão do porque da porca mais pequena não ter crescido, 

tinha algum problema como dizia o senhor Manuel. 

Vinde cá agora. Atão num é que a porca tem aqui as bolinhas em cima. 
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E apreendi então que nas nossas aldeias, num meio onde todos se ajudam, tudo 

tem justificação… o belo da simplicidade, a subtileza da ruralidade, onde tudo parece se 

completar. 

Já está, as tripas já estão, e a Dona Maria trás o vinho para a mesa. 

- Mete o arroz de coelho no mínimo. Vou fritar o fígado aqui em cima, 

- Leva molho com colorau, vinho branco, louro e sal, Num frito muito porque ó 

depois muitos não comem. 

 e eu cá p´ra mim, eu adoro! 

- Faz-se uma travessa de molho que é também para os torresmos, metemos-lhe 

vinho tinto e não há branco há tinto, que é para não enjoarem. A cozinha é grande mas 

cá cabemos todos. É sábado, ouve-se o apito dos vendedores ambulantes. (Anexo 18) 

Depois fui ter a D. Elvira, e diz-me ela: “Encriquei-me a apanhar cenouras, e 

quando tou assim, sinto-me mais velha com estas crises já tenho 77 anos. 

Ainda ontem a mulher do António do café veio à minha horta buscar salsa e 

hortelã, para guisar o borrego, e faz coisas boas e se não fossem boas não vinham cá, e 

há pessoas que vêm cá de propósito comer petiscos e assim. 

O resto, e eu digo é a peninha ás cavacas, eu comprei na feira de Penedono mas 

eram lindas, desinsuvalhadas mas o gosto, não eram como as minhas. 

 Mas venha-me cá buscar, que eu ensino-lhe a fazer as minhas - diz a D. Elvira. 

São todas lindas as cavacas mas não têm o gosto, são mais tesas. Que é uma peninha é, 

e se as minhas ficavam assim…(Anexo 17) 

Mas a farinha também tem a ver, às vezes calhavam- me mal. 

As boas, não se estragam, não não, nem que fiquem meios anos, as que ficam mal 

cozidas com veia por dentro, aí ficam deterioradas, como que é podridas e sabem a 

ranço, parece que ficam com gosto. 

Ficarem bem cozidas, também é um segredo.  
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O azeite que se deita é conforme a coisa que meço nas cavacas e os ovos, uns 

pequenitos, outros brandões, ás vezes dez enchiam a tijela, outras vezes treze, e assim a 

mãe do Senhor Marcelo, Maria José Nunes, fazia a medida, a farinha é à mão é a olho, 

e se a gente se descuide depois é preciso mais um ovo. São esquisitas, melindrosas, são 

umas “mulas” e se não saem bem, mas comem –se na mesma, a gente nunca estraga 

nem deita fora uma cavaca. 

Continuando pela praça da aldeia de Castainço, digo boa tarde a um senhor, digo 

quem sou, de quem sou filha, aí então já se faz conversa; chega então a esposa, e diz-

me:        

- Vivemos quase com o que se colhe, embora de vez em quando se compre alguma 

coisa, ou um cibo de arroz, até agora temos colhido quase tudo, depois logo se vê. 

Olhe, nem sei que lhe diga mais, a gente come o que colhe, e diga-me uma coisa, 

menina, é melhor ter para comer e não poder, ou poder comer e não o ter? 

 Eu respondi-lhe: acho que nem uma coisa nem outra. 

Continuo, pela descoberta… à procura de mais e mais, algo que não sabia, quero é 

saber falar, falar, conversar, tocar nas pessoas, aproximar-me delas e tirar então delas o 

que de melhor há em si, a serenidade da ruralidade em que vivem, e que faz brotar nelas 

simples palavras. Rumo então por aí fora, à procura de outros tantos encantos… os 

paisagísticos (Anexo 18). Ajudam-me a descrever, sentindo o meu concelho. Mas os 

calores dos encantos humanos, esses aquecem-me profundamente o coração… tento 

então relacioná-los com as pessoas, e a seguir a um porque vem mais outro e mais 

outro. Sim são modos de vida, identidades que estou a reviver e descobrir.(Anexo 19) 

Rumo à aldeia de Arcas, e diz-me um senhor que encontrei: “os terrenos cá estão, 

vamo-los granjeando, mas compram mais aos de fora do que à gente. Diz a esposa: “as 

minhas galinhas não comem farinhas, olhe o galo olhe olhe que lindo esse tem um pão, 

tire agora a fotografia, eu deito-lhe de comer para as ver aqui todas juntas, sabe há 

muitos terrenos que podiam estar bem tratados mas as pessoas também não querem 

trabalho. Enquanto isso eu vou observando (foto em anexo) o senhor Zé prepara as 

varas para ir varejar a azeitona (Anexo 20) e amanha é domingo. Sabe até precisávamos 

de algum novo para ir varejar as oliveiras, mas não sabem, não nasceram nisto, mas 
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também não podemos estar sempre à espera que nos ensinem tudo, temos que ir 

fazendo. tá tudo a fechar, tinha trabalho mas fiquei sem ele, e se não tivesse os terrenos 

andava a pedir. Pelo menos temos tudo. As batatas não se vendem, (anexo 21) fui 

noutro dia ao restaurante e deram-me batas cheias de produtos, eu não as comi, não 

estamos habituados, não prestavam.  

E eu penso: até têm razão, quem está habituado a comer produtos naturais e 

saudáveis, é muito bom viver assim, mas depois penso imediatamente, viver até se 

vivia, e tínhamos sempre que comer, mas depois, o dinheiro para pagar as contas de 

onde vem? Não há possibilidades, mas que era uma vida que eu gostava, isso era… e 

tenho a certeza que iria ser muito feliz e viver livre. 

Ó Maria leva a senhora à minha adega, (anexos 22, 23 e 24) e ela que veja a 

fruta que lá temos. Maças diospiros quiwis, temos aqui muita fruta, se conseguíssemos 

vender alguns, já não digo mais, mais, mas pelo menos uma terça parte. O que vale é 

que os animais comem tudo o que colhemos (anexos 25, 26). Aqui a base da nossa 

alimentação é mais a carne, diz a D. Maria,” pra gente comer um bocadinho de peixe e 

andar no campo não dá para andar a puxar. E assim foi, à entrada de Arcas sou 

recebida por um maravilhoso casal de agricultores, onde me mataram a sede com um 

bom copo de jeropiga, tirada fresquinha do pipo e com a qual me deliciei, até uns 

bolinhos a senhora foi buscar para acompanhar a bebida. (foto em anexo). Enquanto o 

senhor Zé compunha as varas para a azeitona, a D. Maria arranjava as pachancas que 

encontraram de manhã nos pinhais. Sorte a minha que fui presenteada com um saquinho 

delas, e das quais depois fiz uma massa e ao outro dia arroz (anexos 27 e 28) . 

Mais à frente ao pé da igreja de Arcas, alguns respondem aos questionários , mas 

na medida em que vou andando e observando, apercebo-me que há também uma 

característica nesta aldeia, um pouco dispersa, a maior parte das casas têm as suas hortas 

e ao lado os barracos para os animais (anexo 29). 

Vou andando em direção ao souto, um concelho que parece tão deserto, e eu 

consigo em cada sítio marcas humanas, em cada pedra parece haver um significado, 

modos de vida rurais. Vejo um monte de pedras, parece vulgar, mas depois, em cima 

dele está um molho de lenha (anexo 30) e umas engarelas das burras, pelo menos 
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parecem-me. E reflito sobre o que vejo, talvez esta lenha também faça a fogueira para 

cozer as batatas no pote de ferro. Já é noite já não dá para ir ao Souto. 

No dia seguinte, em Penedono, vou andando pela vila, tentando falar com as 

pessoas… dou por mim a falar com alguém que me pergunta: “o que anda a fazer com 

os papéis?” E depois de eu explicar, contam-me então como viviam antigamente: 

 A minha mãe também me disse que a minha tia Jerónima quando iam para as 

malhadas, a minha tia fazia gemadas com vinho e ovos. Aqui na vila de Penedono o 

clima era mais frio e não havia vinha, mas ela fazia o correio a cavalo e a pé, para o 

Souto e Alcarva e como fazia muitos favores às pessoas, davam-lhe vinho e jeropiga. 

Ficávamos todos contentes, o vinho dava-nos força para trabalhar. Ela coitadinha 

dava-nos migas de cavalo cansado, com pão vinho água e açúcar, mas também nos 

dava migas de leite, nas malhadas havia pouco que comer, e então também comíamos 

as migas doces, comíamos isso às merendas. 

Noutro registo de informação, alguém me retrata mesmo a realidade de outras 

épocas difíceis: Caldo de abóbora doce e com leite, a minha mãe fazia mas só uma vez 

no ano. Fazia também sopa de ovo, batia ovo, fervia a água com o unto do porco, era a 

gordura que se usava porque aqui não havia azeite, e nós até púnhamos isso no pão 

torrado. Não havia açúcar, por isso guisávamos os milhos salgados e metíamos-lhe 

uma moira lá dentro prá dar sabor. Eu pergunto: “E isso era bom?” – Que remédio 

comermos, não havia mais nada. Que remédio tínhamos senão comer.  

Vou a caminho da aldeia de Ferronha, e quando abordo alguém sobre o que 

comiam respondem-me de imediato: “olhe comíamos era nada! Era as batatas e a 

sopinha e às vezes até de meses…o nosso forno já é muito intigo, já existia aos anos, já 

tem p´rá í um século (anexo 31). Depois chega a dona Piedade, estabeleço então com 

ela uma agradável conversa. 

- Antigamente, comíamos as batatas e a sopa à base de feijão, bacalhau, era uma 

vez por ano, sardinha era só quando aparecia, estamos longe e quando cá chegava era 

muito salgada. Quase toda a gente matava o porquinho, fazia o fumeiro, salgavam-se 

as carnes e não havia outra maneira de se conservarem. Mas na Páscoa, quando eu era 

mais crescida era o borrego que se comia. Eramos cinco irmãos, o meu pai doente não 
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trabalhava e comíamos o que colhíamos. Cultivávamos os nossos terrenos para 

comermos. Aqui na Ferronha o meu pai e outro eram carpinteiros haviam também 

cardadores de lã, cardavam a lã num cardadeiro, fiadeiras e também cá havia duas 

tecedeiras, naquele tempo não havia empregos tudo vivia do trabalho manual, nem 

conhecíamos o presidente, a gente não sabia nada. Naquele tempo uma mulher que não 

soubesse cozer à máquina, fiar, trabalhar, não era boa dona de casa. 

Os homens andavam mais por fora, no verão davam aqui os dias nos 

agricultores, que nessa altura tinham pessoal diário, alguns que não tinham nada para 

não passarem fome, compunham batatas de quartas, em quatro sacos três eram para o 

dono do terreno e um para quem tratava, regava e arrancava, mas o dono é que as 

semeava. 

Não tinham terrenos, havia fome, e era assim. Mas o pai da minha vizinha era de 

quintas que cultivava, batatas, milho e cereais. 

As matanças eram entre vizinhos e as famílias ajudavam-se uns aos outros, a 

tradição era comer tudo do porco, serrabulho salgado. Na altura das matanças cozia-

se trigo para o serrabulho e para o fumeiro e durante o ano comiam o pão centeio 

porque se tinha centeio em casa o trigo era vendido em grão, porque era mais caro e a 

gente então comia mais o centeio, era por isso. Nem havia problemas de intestinos nem 

de colesterol nem nada, sem corantes nem coisas artificiais, eu ainda faço o que posso 

as minhas coisas, ainda são sem adubos, não são grandes, mas são boas.  

Sigo então pela aldeia da ferronha, deparo-me com uma aldeia com muitas marcas 

de imigração (anexo 32) tanto a nível de estética de habitações, muitas casas fechadas e 

com marcas de aculturação, esteticamente fora de contexto. Mas sobretudo com marcas 

humanas muito evidentes. Quando pergunto o que conhecem da gastronomia e das 

doçarias, muitos respondem que comem os croissants e as lancheiras, bolo rei, 

esquecendo o que foram as bases da sua alimentação, mas muitos estiveram emigrados 

muitos anos e depois tudo me leva a crer que esse foi um passado que muitos querem 

esquecer, trouxe-lhes fome, e quando pergunto, e antigamente? As respostas em quase 

todas as aldeias são as mesmas: “era as batatinhas e a sopa,” E com quê? Pergunto. 

Olhe com o que havia, ou com um bocadinho de bacalhau ou com carne de porco, mas 
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eramos muitos e não chegava. Olhe, era assim. Alguns até diziam, na casa do meu pai 

nunca houve fome, mas trabalhávamos muito e se não havia uma coisa havia outra. 

Outros apenas respondem: olhe comíamos o que havia o que na minha modesta opinião 

e não querendo fazer uma constatação de fatos, estas repostas têm um significado de 

pobreza e de uma nítida realidade de que em tempos houvera fome. 

Depois os tratores à porta de casa, os materiais agrícolas mostram marcas de gente 

que trabalha no duro a geada das terras, mas que trabalha! 

E é assim, em cada canto um galinheiro e em cada bocadinho uma horta, o que me 

leva a pensar que há ovos, frango, canja de galinha… há nabiças, grelos, nabos, etc. 

Depois de se arrancarem semeiam-se os alhos e põem-se os alhos para o tempero das 

carnes, numa casa de pedra abandonada (anexo 33) e mais uma e mais outra, e mais um 

portão fechado que a ferrugem marca como desabitado, Aquele espaço onde outrora 

existiu um galinheiro e onde morou uma família e ouço dizer aos mais novos que aqui 

moram: as aldeias ainda vão ser a salvação de muita gente: Pois é, digo eu, ficando na 

incerteza se será ou não. Mas o que é certo é que alguns já regressaram. E reparo no nº 

14 que também está abandonado (anexo 34), mas à sua frente encontra-se uma casa de 

pedra já com adaptação de forno atual (anexo 35). 

E rumo outra vez a Penedono. Está uma tarde soalheira. À frente da igreja antes 

de entrarem para o terço, travo conversa com mais alguém.  

Eu tenho 72 anos, antes comíamos batas cozidas e sopa e as batatas eram com 

molho e azeite e agua para suprir. Cada um molhava o pão do barranhão, 

abarranhavamos todos do mesmo quando andavam a apanhar as batatas. Tudo comia 

botelhos guisados do tacho e eram feitos com trigo caseiro. O moleiro moía os milhos e 

fazia-se uma malga deles londinhos e tudo comia da mesma malga. Já mais tarde as 

filhas da senhora Germana que começaram a estudar começaram a comer de maneira 

diferente, e quando ia ao dia prá elas o meu pai ensinava-me à educação, prá por só no 

prato o que queria e pouco, que era para eu não fazer o feio. Nesta altura já eu tinha 

prá í 12 anos. Ensinava-me a ser educada, para não desperdiçar comida que eram 

tempos de fome. Olhe que antigamente, prá í há 50 anos atrás, comia-se o caldo da 

cevadinha que semeávamos depois malhávamos e era parecida com o arroz. Porque o 
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arroz era raro era racionado por senha. Onde está agora a costureira iam lá á janela e 

só lhe davam aquela quantidade por família. E o bacalhau era uma vez por ano, nem se 

pode falar mas no tempo do Salazar era tempo de fome. Era tão verdade que quando 

andávamos a sachar o dono dizia, tu não bebes pois não. Que era mesmo para não 

beberem. As famílias mais ricas até punha o pão à janela que era para as criadas não o 

comerem. Vivia-se mal, se queríamos comer o pão tínhamos que o semear, cultivar 

cegar e malhar, depois levavam-no para o moleiro e peneiravam-no e ficavam com o 

farelo, com as renideiras. E depois diziam: “dê-mo lá hoje”. Tudo comia do mesmo 

barranhão, e quem mais comia mais amigo era. 

E a senhora Deolinda acrescenta: Tudo comia do mesmo caçoilo. 

Dizem-me então que a Maria da Fidalguinha é que emprestava a agulha à minha 

mãe para ela nos fazer as meias, naquele tempo era tudo feito em casa ate os vestidos 

das comunhões, a senhora Celeste do Vidigal é que me ensinou a deitar as quadras em 

redondo e as joelheiras e já ela dizia que não se podia comprar tudo, e que ainda íamos 

passar tempos maus. Vem a tia Guida, falei-lhe na quinta e diz-me que davam aos 

trabalhadores cualhada fresca e migas de cavalo cansado. Matávamos o borrego e 

guisávamos. Aparece sempre mais alguém e é nítida uma grande vontade de conversar, 

a senhora Ana diz-me que uma vez ia levar o comer ao pai e caiu, tropeçou no restolho 

com a cesta da comida, e não sabia o que havia de fazer à vida dela. As soquinhas 

eram de madeira mas punham-lhe um bocadinho de pneu fininho. E o seu pai, como ela 

me conta, tudo isso fazia, e a minha mãezinha fazia os remendos tao bem que nem se 

conheciam. Quem não soubesse cozer ou pespontar escusava de se casar. Todos dizem 

que havia pouco Açúcar, e muitos também falam que punham as vagens em vinagre e 

íam comendo com azeite. 

De quando em vez cozia-se um pé de porco com feijão e mais um verguinho de 

costela, mas eramos muitos. 

Aqui vou eu, rumo à aldeia de Adopispo, encontro um cão grande, lindo e um 

casal de imigrantes que regressaram passado 40 anos. Converso com eles, andam aos 

míscaros, às pachancas, têm saudades porque em pequenos comiam-nas guisadas com 

batatas. 
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E dou por mim a pensar, realmente tudo gira em volta da comida, é o casal que 

anda às pachancas para comer, é a velhinha que me diz se demoram muito as perguntas 

porque está na hora do café, é a outra senhora que me oferece uma torradinhas na grelha 

de ferro e ao lume… enfim tem que se dar mesmo importância ao que se come, e todos 

temos que nos alimentar para sobreviver, hoje que me encontro neste trabalho de campo 

a esmiuçar os modos de vida e sua relação intrínseca com o território, cada vez anseio 

saber mais. 

Olho então á minha esquerda, Adobispo, também minha terra, avisto um grande 

tanque de água, vejo uma grande poça de batatas e um armazém para material de 

trabalhos agrícolas. Aldeia a dentro, encontro então duas senhoras a lavar nos tanques, 

lavam panos brancos que me parecem ser dos queijos. Esta senhora ainda faz queijos de 

modo artesanal e o marido tem um gado e é agricultor. Parece-me que alguns dos que 

aqui ficaram se dedicam à agricultura. E pergunto:  

- Tem feito muitos queijos? 

 - Comecei agora a fazer. 

- E tem muitos? – Não mos deixam cá parar, nem tenho tempo para os secar. 

Qualquer dia venho cá comprar um ou dois. E a sua sogra como está? 

- Oh! Tá mal, e com os problemas de saúde que tem, mas não deixa as ovelhas.  

- Não me diga que ainda as tem? 

- Tem pois, parece que não, mas já tem 84 anos, até a mim já me faltam as forças 

quanto mais a ela. E continuo pela aldeia a cima, contam-me então como era 

antigamente por terras de Adobispo,  

- Sabes antigamente fazia-se o fumeirito do porco, faziam-se as migas de 

bacalhau nas malhadas, molhavam o Pão com a água do bacalhau desfiava-se o 

bacalhau e deitavam o alho e o azeite quente por cima. Não havia tantas lambeduras 

mas na casa dos meus pais havia fartura de tudo. Aqui sempre houve muitos gados e 

bom queijo. A tua avó uma vez no chão da nora fez milhos doces com arroz e lá ia o 

prato com a farinheira e moira e chouriça era uma alegria. Um dia a tua avó ia levar a 
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comida aos trabalhadores e encontrou uma pobrezinha, sim que quem não tinha terras 

passava fome, e disse-lhe: levas aí moira? Cheira tao bem a tua cesta! 

Abelavam-se e secavam-se as castanhas num caniço e secavam com o calor para 

depois comerem. Mas lembra-me a mim a minha conta que a Ana Moça lhe dizia, que 

ia fazer de comer mas só tinha a água da fonte, e ela então pegou e deu-lhe uma saca 

de batatas. Mas os lavradores que tinham terras viviam melhor, quem não tinha 

trabalhava de terças e não tinha tanto. 

Mas a minha dizia assim: o peguilho está na boca e passando a gola p´ra baixo é 

tudo por empréstimo. Mas pronto, nós nunca passamos fome graças a deus. 

A cultura das nossas gentes advém muito das condições de vida, os que tinham 

mais terras comiam melhor e viviam melhor. Havia anos bons e anos maus, consoante 

as adversidades do clima. Apercebo-me que as pessoas eram muito aquilo que a terra as 

deixava ser. E quando eu perguntei a uma velhinha o que costumava comer 

antigamente, ela respondeu-me muito educadamente: Era conforme! E virou costas, não 

querendo sequer falar no assunto. 

Agora que cheguei a casa (“estar aqui” e “estar lá”) e releio as minhas notas de 

campo, penso que uma grande maioria viveu muito aquém… muitos afirmam mesmo, 

ainda dizem que há crise. De fato quem atravessou tempos tao difíceis e quem teve tão 

pouco não sofrerá tanto. Tinham que fazer tudo, como me dizem, e eu penso, o suor 

humano esbatia no rosto de cada um. Mas se os homens tinham muito  que penar, a vida 

para as mulheres também não era fácil, tinham que saber fazer tudo o que uma família 

precisava, desde tecer, fiar o linho, a lã e transformá-los num agasalho. Se o ano fosse 

bom, havia fartura nas casas, se fosse mau nem por isso, esta era também uma das 

realidades. 

Trocando impressões com um agricultor ele também tem produtos a mais, e acha 

que temos que ser todos, todo o terreno e multifuncionais, só assim é que chegamos  a 

algum lado. Na sua opinião, as aldeias ainda vão ser a “safa” de muita gente, e o que ele 

pensa e sente, pensam também outros com quem falei. Devia haver quem apoiasse o 

pequeno agricultor, para podermos vender alguma coisa do que cultivamos e assim já 
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tínhamos mias um dinheirito, assim não , eu enterrei as couves todas p´ra nabal. Quem 

cultiva tem sempre excedentes e as pessoas poderiam tirar dai alguns lucros. 

 Verifico que estou a ter algumas dificuldades no preenchimento dos 

questionários, percorridas já quatro aldeias e algumas ruas de Penedono, acontece o 

seguinte: normalmente nas ruas em que tenho parado para saber a opinião das pessoas, 

elas encontram-se já em grupo, ou duas ou três e algumas espreitam pela janela e 

dirigem-se também a mim. Eu digo quem sou (porque muitas confundem-me com a 

minha irmã e ser filha do senhor Antoninho Barra também ajuda, e as pessoas ficam 

logo mais à vontade).  

 Lamento não conseguir os 10% de inquiridos que previa, mas comprometo-me a 

procurar todas as ajudas possíveis e o máximo de inquéritos, para que o estudo seja o 

mais completo possível. 

Quando vim da aldeia de Adobispo, onde também tenho raízes e passei alguns 

momentos da minha infância, e disse ao meu pai: “Pai, vim agora da sua terra, não se 

via ninguém, a única coisa que vi foram as ovelhas do Sr. Zé Marra” e enquanto 

jantávamos gracejávamos com o que eu disse, depois retifiquei “Olhe vi duas senhoras 

nos tanques, e como não vi mais ninguém nas ruas bati à porta das tias, gostei de as ver. 

Lá estivemos na conversa e a falar de antigamente”. 

Depois de dois dias intensos de trabalho de campo, com observação/reflexão eis 

que chega o dia da primeira entrevista. Tenho o prazer de ser recebida pela Sr. Maria do 

Sr. Adão, filha da Sr. Joaquina Forneira. Eu ainda tive o privilégio de a conhecer, 

lembro-me bem dela. Era pequenita e a ideia que tenho é que era uma doce e amável 

Senhora. 

Em terras de Beselga a D. Maria dá-me então uma receita de bolos de bacalhau 

que ela diz serem como os outros mas levam claras em castelo e um cálice de vinho do 

Porto, e ela diz-me que são tão bons que foi o filho que está na França que lhos ensinou 

a fazer. Pois é, penso eu, temos também uma cozinha diferente com marcas da 

emigração ou seja de alguma aculturação. A D Maria tem quatro filhos e só um vive no 

concelho, é rara a família que assim não é. 
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Sexta-Feira. Aproxima-se o fim de semana. Há que dar continuidade ao trabalho 

de campo. Dou por mim a pensar alto, todos os dias valem, no domingo à tarde 

enquanto a esposa tira a pele das pachancas, o marido está ao lado a compor as varas 

para varejar as azeitonas. O trabalho do campo não espera e para quem tem animais não 

há feriados nem dias santos o Ganau tem que comer. 

Então? Quando fazes o queijo? Pergunto eu a uma amiga. 

 - Olha dia sim, dia não. Agora há pouco leite porque estamos a guardar os 

borreguinhos para o Natal, depois para a semana já os levo ao matadouro, e já se 

ordenham mais ovelhas, agora são só três. Sabes uma coisa, eu também sei fazer o 

queijo. Já fiz, agora já não tenho tanto tempo para essas coisas, digo eu. Olha aquilo 

não tem ciência nenhuma em meia hora faço um, responde. E dá-me outra vez a 

vontade de comprar o queijo e fazer queijo de novo. Depois penso, será que os 

utensílios ainda estão em condições? Se calhar a francela já está ferrugenta. E logo a 

seguir dá-me outra ideia, oh não vale a pena, compro um já seco. Até o posso comprar. 

Mas de uma coisa tenho a certeza, não me sabe tão bem. Não meti lá as mãos, não o 

espremi e não esperei que lhe sai a água toda. 

Já é domingo à tarde, vou a festa da catequese, mas não posso lá estar mais que 

uma hora, porque está na hora de arrumar as ovelhas, a minha miga está à espera. Está 

um dia chuvoso e feio, quase parece de noite, então combinamos que íamos buscá-las ao 

lameiro às 4:15, mas eram 4 horas e eu pus-me a caminho. Lá fomos, como é domingo 

o pastor deixou-as no lameiro vedado para poder ir jogar cartas com o filho e amigos 

para o café. Começamos a chamá-los, a primeira teve relutância em seguir-nos. Eu 

levava uma gabardine e um sombreiro e senti que para elas, muito nitidamente, eu não 

lhes era familiar. Assim que chegamos ao primeiro lameiro, pensei, caramba venho mal 

calçada, devia ter trazido as botas de cano. Pois é no trabalho de campo tem que se 

contar tudo e pôr todos os acessórios na mala do carro, não vá o diabo tecê-las.(anexos 

36 e 37)  

Lá viemos, as ovelhas entraram para a corte, eu tentei filmar, captar o mais 

possível mas havia pouca luz, mais tarde chegou o pastor para as ordenhar acendeu a 

gambiarra, mas mesmo assim a luz era insuficiente. Depois chegou uma carrinha, “olha 
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o da palha!” descarregou então os fardos e eu fui filmando, observando, entretanto 

pensava… para esta gente não há domingos. Curiosa perguntei: vocês compram a 

palha? Então explicaram-me que não sabes ele vem cá por a palha para as ovelhas a 

fazerem. Já levou quatro tratores de estrume daqui, agora deixa cá os fardos, nós 

deitamos na corte as ovelhas, daqui por 15 dias ele vem tirar o estrume para por no 

prédio dele e deita caruma por cima, sabes cisco dos pinheiros? E depois deita outra 

carrada por cima, e é assim… Ah! Agora já estou a perceber, é como que um 

combinado! É! Responderam-me, a nós dá-nos jeito e a ele também que na primavera 

estruma as hortas. Porque esta palha é do centeio que ele semeou e assim é tudo 

aproveitado. 

 – Ai semeou? 

 – Semeou!  

- E a como era o preço?  

- Era ao kg?  

– Era 17 cêntimos o quilo!  

– Que miséria, tanto trabalho!  

– Olha nem digas isso, foi o ano que foi mais bem pago.  

– A sério?  

– Toou-te a dizer…  

- E a quem o vendem? 

 – Ou ao homem da pesqueira ou à cooperativa de Trancoso, que vem cá busca-lo. 

É para as farinhas. Só dá para quem tem muito centeio. 

- Pois é! É preciso muito trabalho para se ter alguma coisa (digo eu). 

-E vocês também semeiam?  

– Nós este ano também semeamos.  
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Olha deu para a ferrã, para o gado comer. Sabes aquilo no lameiro verdinho é 

trigo semeado, e as ovelhas vão comendo e vai crescendo, vão comendo e vai 

crescendo, e lá para marco é que se deixa crescer para depois dar o feno, palha, aveia 

para depois lhe deitarmos na manjedoura para elas comerem. Temos que também ter 

comida para lhe deitarmos, para também termos um descansosinho.  

Fico um pouco em silêncio a refletir no que acabei de ouvir: Olha! Que 

engraçado, tudo tem uma razão de ser, tudo se aproveita, é como que umas coisas 

dependem das outras. E depois deste trabalho todo vem a ordenha para o queijo, e 

depois vêm os borregos e cabritos que são uma maravilha. Quer-me parecer, que 

antigamente havia mais gados, e até pequenos rebanhos de cabras, dai a razão de 

Penedono ser famoso pelo cabrito assado. Agora os tempos mudaram, e só quem se 

dedica à pastorícia e agricultura é que consegue manter os animais. 

Entrevistei também a Sr.ª D. Ivete, professora, atualmente reformada, com 75 

anos de idade. Uma senhora muito respeitada por todos, que dedicou a sua vida aos 

outros e à sua família. Recolheu, defendeu e preservou várias memórias etnográficas, 

formou e dinamizou o Rancho Folclórico e Etnográfico de Penedono durante 25 anos. 

Também ela me deu preciosas informações, que contribuem para o enriquecimento 

deste projeto. 

- Nasci em Penedono, andei aqui na escola depois fui para Viseu, eu e as minhas 

irmãs estivemos num lar. Eu só estive lá um ano, depois vim outra vez para casa dos 

meus pais, os meus irmãos eram pequeninos e a minha mãe também não se importou. 

Quando tinha 16 anos fui outra vez para Viseu, tomava conta da casa, estavam lá a as 

minhas irmãs. Depois comecei a ir para uma modista, trabalhava, fazia roupa para 

mim e para as minhas irmãs, depois fui para a Singer, aprendi a bordar, depois a 

minha avó convenceu-me para ir estudar, fiz o liceu e depois fui para o magistério. O 

primeiro ano que dei aulas foi em Sernancelhe por volta de 62, 63, depois efetivei-me 

em Chosendo, estive lá 15 anos, depois vim para a coordenação de adultos e efetivei-

me em Penedono até á aposentação e vivi sempre com os meus pais. Na coordenação 

de adultos fiz uma recolha etnográfica, rezas, festividades costumes etc. Estive 25 anos 

no rancho, comecei a ensaiar os mais pequenos, e depois como adultos continuaram, 

depois das aulas havia um dia que os ensaiava, eu não obrigava ninguém, só ensaiava 
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quem queria. Depois fiz uma recolha de tecidos e roupas. Nas saídas das atuações do 

rancho levávamos sempre as cavacas de Castainço, os tapetes e o artesanato da 

Beselga. Aqui os mais conhecidos são os biscoitos caseiros as cavacas e o Pão-de-ló. A 

senhora Alice da Sareu  e a senhora Leopoldina, mãe da senhora Deolinda, e a senhora 

Isaura do Xico ferreiro é que faziam estas coisas. A senhora Leopoldina era avó do 

senhor Valentim, elas tinham pensão, onde serviam os funcionários, depois delas é que 

veio a pensão da senhora Céu. As coisas eram todas caseiras, havia mercados, vendiam 

as galinhas vivas, as pessoas criavam o porco e comiam muito carneiro porque havia 

aqui muitos gados. Quem vendia as “rezes” (cordeiros e cabritos) era o senhor Tomé e 

o senhor Hermenegildo, quem não tinha ia comprar, vendiam os animais vivos nos 

mercados. Geralmente punham as barracas nas feiras, e havia pessoas que diziam que 

vinham às feiras de propósito para comer o macarrão de carneiro. Faziam a Marrã, 

assada e frita. Depois tinham também os fumeiros, o porco era o arranjo de toda aa 

gente, aproveitavam as gorduras para deitar na sopa porque era mais barato, também 

faziam muito o salpicão com o unto e cortavam uma rodela para deitar na sopa e dar 

sabor. Faziam o serrabulho, fritavam o fígado, deitavam-lhe alho e vinho e deixavam-

no estar a marinar antes de se fritar. Hoje tenho a minha hortinha nas fontes e tenho 

tudo batatas, feijão, nabos couves agrião, espinafres, beterrabas, brócolos, alface, 

pimentos tomates e milho. 

Mas antigamente também se fazia muito o coelho guisado, criavam muitos 

coelhos, faziam muito arroz de feijão do vermelho e comiam com carne da cabeça 

cozida, chouriça e farinheira, depois também se usavam outras coisas, arroz de espigos 

com moira, milhos com moiro, que era a tripa grossa do intestino grosso do porco e 

faziam milhos salgados, as sopas eram mais de feijão e couves, faziam as migas de 

cavalo cansado, couve guisada com trigo, calado de abobora com feijão maroto e caldo 

de castanhas. De manhã comia-se muito caldo de unto com água fervida e pão. As 

pessoas mais abastadas comiam caldo de ovo e deitavam em cima do pão em vez do 

café. 

Ao outro dia vou a caminho do Ourozinho e tudo se repete, os que ficaram, 

plantam as suas hortas, carregam os seus fardos (anexo 42 e 43) vedam uns terrenos 

para pastarem as suas ovelhas. Ainda não vi ninguém a não ser um casal e o filho a 
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trabalharem e não tive coragem de interromper. Ah! E vi o homem da mercearia, o que 

anda a vender, apitou, apitou, mas ninguém saiu à rua. Aqui não consegui fazer sequer 

um questionário, vou indo para a aldeia do Telhal e pode ser que no regresso encontre 

alguém na rua. No Telhal também não encontro ninguém, as galinhas andam à vontade 

pelas ruas (anexo 38) e lá ao longe um senhor a lavrar a terra com uma burra, gostava de 

me aproximar mas não sei bem como lá chegar. Parece-me que nesta aldeia tudo é 

permitido, vive-se numa paz… agora o galo vai a correr à minha frente, todo inchado 

talvez me queira dizer, eu mando aqui, eu sou o galo! E é bom apreciar e viver as nossas 

aldeias… 

Prossigo para a aldeia de Antas, aqui não se vê mesmo ninguém, é também uma 

aldeia muito marcada pela emigração. E penso alto: vou por a estrada do Ourozinho que 

é mais perto. E quando chego ao cimo do Telhal, encontro uma senhora de 77 anos e 

converso um pouco com ela. A conversa não se alongou muito porque começou a 

chover. Fiquei muito feliz por a ter encontrado, sinto que já não vou daqui de “mãos 

vazias.  

Nos lugares onde antigamente eram eiras (anexo 39), agora espalha-se a lenha, o 

inverno é longo, e lá no canto, ainda se arranja lugar para um galinheiro. 

Já mesmo ao cimo do Telhal, encontro um gado, com o pastor tirei a fotografia 

mesmo do carro e segui. Volto atrás à aldeia do Ourozinho, para seguir para as antas 

pela estrada da barragem, apesar de não ver ninguém, vejo as memórias (anexo 40) duas 

fontes, uma ao lado da outra e uma ovelha em pedra que mais parece real… muito lindo. 

Pois é aqui há muita pedra, mas é também embalada e aproveitada para exportação. 

Agora vejo as pinturas nas pedras, o moleiro com a burra e o forno para se cozer o pão. 

E vem-me à memória os moinhos de água do Ourozinho, e penso na sua interessante 

refuncionalizaaçao. Já não vou ter tempo de ir lá, fica para depois. E é sempre bom 

encontrar um eco museu (anexos 41 e 42), ponte pedrinha submersa, algures por aqui o 

castanheiro da guerra, segundo dizem o maior castanheiro da europa e as sepulturas 

megalíticas (anexo 43). Pela serra abaixo, uma imensidão de castanheiros que parece 

não acabar. E na aldeia das Antas dois emigrantes passam por mim, um deles com uma 

bicicleta antiga pela mão. Chego à aldeia da Beselga, encontro uma moça a quem dou 

um questionário e vou ter com um casal que me diz: Pensei que era dos jeovás. Achei 
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piada e fartei-me de rir. Por aqui começa a ver-se já alguma vinha. Entrevisto também o 

senhor Ilídio que continua a trabalhar a junça. 

Hoje é feriado, rumo ao Souto e às suas anexas Risca Mozinhos e Trancosã. Nos 

Mozinhos há já a transição da pedra para o xisto, já se assemelha ao douro, há já uma 

predominância de oliveiras e vinha. O clima é notavelmente mais quente, saí de 

Penedono com cinco graus e aqui o cronómetro já marca dez. Isto é tao lindo, a mistura 

da pedra com o xisto e a mistura das culturas, um paraíso tao longe e tao perto de nós. A 

calçada que vai pela montanha a baixo (anexo 44, 45, e 46). Neste momento só vive 

aqui uma família, o cheiro da erva verde, o som do tlintar dos sinos das ovelhas, e há 

aqui uma laranjeira, que cheirinho tao bom. Nos Mozinhos há bom mel e lembro-me 

quando vinha cá com o meu pai comprar o azeite. Aqui também vale tudo, das panelas 

furadas fizeram vasos e embelezaram a fonte, e o pormenor do musgo no xisto… aqui 

está a única casa habitada (anexo 47). 

Que paisagem ternurenta…a caminho da risca encontro a Mãe da Rita com as 

ovelhas, ela vende queijos frescos em Penedono. Lá ao longe o Douro montanhoso. Já 

na Risca paro em frente da casa da D. Rosa uma grande senhora que tem uma pizaria e 

restaurante em Penedono. Encontro então a sua cunhada D. Alcina que me faculta uma 

deliciosa receita do bolo que ainda se faz na risca. Bolos de ouriços, com amêndoa, às 

amêndoas espetadas no bolo chamam o ouriço. O Zé Luís disse-me: Tiveste sorte 

encontrar essa senhora e eu respondi-lhe: Então o trabalho de campo é mesmo assim, 

encontra-se sempre alguém. Avisto então a Trancosã, apercebo-me que é um paraíso a 

parte, aqui eu nunca tinha mesmo ido, nem quando andava com o táxi do meu pai. 

Descemos, depois voltamos a subir e lá em baixo o rio torto, afinal mora cá uma família 

nas casas novas, já estamos no aminha de terra batida e o rio faz uma curva no vale da 

montanha, aqui também já há sobreiros e já lhe tiraram a cortiça em 2011 (anexo 48). E 

penso alto, gostava tanto de viver aqui. As casinhas, o postigo (anexo 49) imagino cada 

casinha. Isto é tao lindo, olha um cortelho dos porcos, uma pia, uma corte do gado e esta 

casita melhor devia ser a casa do chefe. Olha o lagar do vinho está mesmo aqui dentro, 

mas é um lagar enorme onde devia haver vinho e do bom (anexo 50). Mas andarem 

nestas ruas de sócos e tamancos não devia ser fácil, sim, porque as ruas eram como 

eram, e agora já cá há luz. Fomos para o carro mas primeiro tiramos umas fotos ao por 
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do sol não sei dizer o que senti, sei apenas que foi uma sensação boa estar ali naquele 

paraíso chamado Trancosã. Depois fui para o souto, mas já era de noite, volto então no 

dia seguinte. 

São três da tarde, deixa-me lá ir parei ao pé dos tanques, avistei um gado e filmei . 

O Souto é também uma aldeia muito bela, onde ainda existe um “soto” (anexos 51 e 52) 

que é uma taberna e minimercado, achei giro, fez-me lembrar quando eu era pequena. 

Não entrei lá dentro. Terá que ficar para uma próxima, o dever chama-me. Tenho que ir 

trabalhar. Aqui as respostas aos questionários são também um pouco como nas outras 

aldeias, e quando pergunto a uma senhora o que achava que fazia falta no concelho em 

termos de gastronomia ela responde-me da seguinte forma:  - Olhe devia haver mais das 

nossas comidas, para se gastarem os nossos produtos, a gente fica aqui com tudo. Estas 

palavras fizeram-me pensar. A que se referia afinal? Aos figos secos? À amêndoa? Ao 

azeite? À fruta? E penso logo na castanha, devia haver uma forma de se poder 

transformar e de ficarem aqui no concelho mais lucros. 

A caminho da Granja é já visível a limpeza dos castanheiros, a lenha já está junta 

e é da fina dá para pegar. Vêem-se umas raízes de castanheiros arrancados e a plantação 

de outros para os substituírem, e cá esta o galinheiro ao lado de uma casa e a horta das 

couves que serve de jardim. Rumo a Bebezes uma aldeia pequena mas de uma grande 

beleza. Os olivais ainda têm as azeitonas no chão. À entrada da aldeia tirei uma foto a 

um trator que estava carregado dela. Questionei a mulher de um agricultor, depois 

encontrei um amigo a deitar adubo às oliveiras. Há ainda muita azeitona no nosso 

concelho, como tal o azeite é a base da nossa alimentação. A caminho da Póvoa 

encontro também hortas e galinheiros e fica para depois a visita ao lagar de azeite. O 

clima varia do de Penedono. Aqui já esta mais quente quatro graus, avisto já bastantes 

vinhas e bastantes oliveiras, esta é a aldeia mais populosa do concelho e muita gente 

trabalha as terras, uns ganham o dia, outros são os caseiros, tomam conta das terras de 

pessoas que estão fora. De gente boa, simples e modesta esta aldeia é sem dúvida muito 

rica. Aqui o discurso também se repete, antigamente comia-se as batatinhas com o 

azeite e o fumeiro e depois quando acabava, às vezes não tínhamos mais nada. Eis que 

encontro o Sr. Simão, filho da senhora Carolina que fazia cavacas para vender. Passo 

então por Penela da Beira onde também administrei alguns questionários e onde há uma 
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grande predominância de castanheiros. Lá está a funcionar uma cooperativa da 

castanha. 

 

 

3.4 Planificação 
 

Nesta fase, encontram-se já administrados os questionários e analisados os dados, 

no sentido de obtermos as opiniões do grupo alvo, neste caso, a comunidade do 

concelho de Penedono. Na elaboração do questionário tentámos ter a maior clareza e 

rigor e, por isso, o tema em estudo foi apresentado de forma clara e simples para os 

inquiridos melhor o entenderem. O principal objetivo foi avaliar o interesse das pessoas 

do concelho Penedono pela gastronomia. Do total da população do concelho, seria 

selecionada uma amostra (não probabilista) de cerca de 10%, o que equivale a 300 

inquiridos. No entanto, por esta população ser uma população bastante conservadora e 

fechada não foi fácil administrar os mesmos. Apesar da tentativa de inquirir o maior 

número de pessoas de várias idades, conseguimos apenas o preenchimento de 92 

questionários. O tratamento dos dados obtidos com este instrumento permitiu apurar os 

resultados que apresentamos de seguida, em números absolutos. 

Assim, 65 pessoas conhecem a gastronomia do concelho de Penedono, 10 pessoas 

não conhecem e 17 talvez conheçam. 11 pessoas acham que a gastronomia está a ser 

bem aproveitada, 55 pessoas acham que não e 19 pessoas respondem que talvez. Mas 

destas 92 pessoas, 7 não têm opinião sobre este assunto. 83 inquiridos consideram que a 

gastronomia é importante para o desenvolvimento do concelho, 1 inquirido acha que 

não, 5 inquiridos acham que talvez e 3 apenas não respondem.16 inquiridos entendem 

que fazem falta em Penedono mais restaurantes, 58 inquiridos acham que não, 9 acham 

que talvez e 9 não respondem.76 inquiridos são de opinião de que faz falta comida 

típica nos restaurantes, 7 opinam que talvez e 9 não respondem. Os inquiridos 

consideram que faz falta no concelho de Penedono, a nível de gastronomia, um melhor 

funcionamento na restauração, mais eventos gastronómicos, promoção e publicidade 

dos produtos gastronómicos, comidas típicas nos restaurantes, formação profissional na 

restauração e comidas medievais. Este questionário permitiu ainda fazer um 
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levantamento da gastronomia mais usada no concelho. Começando por o maior número 

de respostas e por ordem crescente, os pratos identificados foram: cabrito assado e 

estufado, marrã, bacalhau, borrego guisado e assado, cozido à portuguesa, fumeiros, 

feijoada, carne grelhada, sopa de abóbora, caldo verde, sopa de castanha, favas e 

ervilhas, coelho guisado, grelos esmagados com batata, arroz de míscaros, chanfana, 

migas de pão, milhos com carne e queijo. Relativamente às doçarias, e também por 

número de respostas em ordem crescente, em primeiro estão as filhoses, as cavacas de 

Castainço, o arroz doce, bolo da Páscoa, bolo de castanha, pão-de-ló, rabanadas, 

biscoitos, leite-creme, papas de milho doces, pudim, bolo de ouriço, sonhos e broa doce. 

Através dos dados obtidos, conclui-se que a gastronomia do concelho não está a 

ser bem aproveitada, há então uma necessidade de prever, projetar, preparar, planear 

atividades que estimulem a comunidade e a despertem para a valorização dos recursos 

gastronómicos do concelho. A comunidade do concelho é um dos grupos alvo desse 

plano. 

 

3.5-Intervenção 
Este plano projeta a participação dos indivíduos para a 

utilização/refuncionalizaaçao da gastronomia, a curto prazo, num período que pode 

variar de 6 meses a 3 anos. Pretende-se que as atividades a propor surtam efeitos 

positivos para que, futuramente, se possam cumprir os objetivos e alcançar as metas 

previstas neste projeto. O planeamento e acompanhamento das atividades a desenvolver 

são de grande importância e responsabilidade, de modo a potenciar nos elementos da 

comunidade o interesse e participação nas mesmas. Considerando os princípios 

orientadores deste projeto, concretamente a participação e a aproximação/proximidade 

humana, elegemos o recurso ao (s) jogo (s), pois possibilita introduzir o indivíduo no 

seu meio, dando-lhe capacidades para ultrapassar os obstáculos. J. Huizinga demonstrou 

a importância do jogo no desenvolvimento civilizacional. Este autor define o jogo como 

uma ação livre, capaz de absorver completamente o jogador, uma ação sem interesses 

materiais, que se realiza num tempo e num espaço; tornando-se diferente do trabalho; é 

uma ação livre, é a ocasião de gasto total de tempo e de energia. Como tal, alguns 

elementos da comunidade serão incentivados a participar numa tarde de jogos 



“Da gastronomia às redes gastronómicas. 

Um contributo para a animação turística do concelho de Penedono” 

 

 
62 

tradicionais no parque de Santa Eufémia, num ambiente de descontração e, no final, 

servem-se febras assadas e a típica marrã no pote de ferro. 

Esta atividade funciona também como uma estratégia para animar/dinamizar e 

relembrar memórias no que toca à relação da marrã com a festividade da romaria de 

Santa Eufémia, consistindo num dos seus objetivos específicos. 

O grupo alvo será a comunidade do concelho, com idades compreendidas entre os 

12 e 65 anos de idade. Quanto à calendarização desta ação, será num domingo, durante 

o período da tarde (horário a definir). Os recursos e equipamentos a utilizar serão o 

parque de merendas de Santa Eufémia, mesas e assadores, lenha, produtos alimentares e 

material para os jogos. 

Os formadores serão indivíduos com conhecimentos a nível de confeção de 

gastronomia, e simultaneamente com experiência na área de Animação. A divulgação 

da ação passará pela publicidade em todos os meios possíveis a nível local, e funcionará 

por inscrição na junta de freguesia, durante um período de dois meses. Contará ainda 

com os parceiros do concelho económico e paroquial de Penedono, Junta de Freguesia e 

Lar Rainha Santa Isabel. 

Numa outra fase, projeta-se uma partilha de opiniões no âmbito da animação 

sociocultural como estratégia de participação não formal, realizada no Cine Fórum, em 

que o mote são os modos de vida de antigamente e os modos de vida atuais. O animador 

dinamizará os espectadores a participarem como atores e a utilizarem uma linguagem 

comum do dia-a-dia. O principal objetivo é despertar os indivíduos para os modos de 

vida e sua identidade. O animador conduz o diálogo para a problemática da gastronomia 

de forma a que os indivíduos reflitam sobre o que comiam antigamente. 

O público-alvo serão pessoas com mais de 50 anos de idade, os recursos materiais 

implicados consistem no edifício do cine fórum, mesas e cadeiras. No final será servida 

jeropiga da freguesia de Póvoa de Penela com amêndoa e figos secos da freguesia do 

Souto. 
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No Dia da Castanha, outra atividade que propomos, o grupo alvo é a comunidade, 

a calendarização será durante a estação do outono, isto é, antes, durante ou depois da 

apanha da castanha, em que se procederá a uma mostra de bolos de castanha.   

Pretendemos ainda posteriormente levar a cabo a confeção de produtos regionais, 

em sítios estratégicos e com balcões de venda acessíveis ao público e visitantes. 

Elaborar-se-á com o recurso a parcerias a estabelecer, um plano estratégico de 

marketing para a divulgação junto do mercado externo.  

O plano de intervenção contemplará um modo de gastronomia participativa que 

terá em conta a participação do visitante na confeção de alguns produtos genuínos. 

Na fase do diagnóstico, verificámos que as doçarias mais confecionadas são as 

cavacas de Castainço, seguindo-se as filhoses e o arroz doce e, baseado numa 

gastronomia mais contemporânea, o bolo de castanha. A confeção destes produtos in 

sito, seguirão uma calendarização de acordo com as épocas altas e estações do ano. 

 Através do diagnóstico, concluímos ainda do interesse num restaurante típico, 

com comidas genuínas do concelho, que se encontre aberto ao público diariamente e 

que sirva as comidas e pratos mais usados em todo o concelho: o cabrito assado, 

borrego guisado, marrã e bacalhau. 
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3.6- Avaliação 
 

De acordo com Serrano (1997), nesta etapa do trabalho perguntamos a nós 

próprios o que é que conseguimos. A avaliação implica uma ponderação sobre as ações 

realizadas, os aspetos positivos e negativos das mesmas, e principalmente 

identificarmos as falhas, para que as possamos superar. Nesta fase, e tendo em conta 

que o projeto ainda não foi inteiramente implementado, pretende-se avaliar os 

resultados iniciais. 

 Um dos elementos dessa avaliação que neste momento nos parece mais 

pertinente é o da satisfação pessoal. Em jeito de autoavaliação, acreditamos que um 

projeto terá ou não sucesso, dependendo do nível de satisfação dos implicados, neste 

caso, nós próprios. A avaliação será efetuada mediante a análise de diversos parâmetros, 

mas é certo que a nossa satisfação pessoal é muito positiva, sobretudo na componente 

humana, em parte devido à metodologia utilizada (etnografia e histórias de vida). Numa 

fase posterior a este projeto, aquando da execução das atividades previstas mas que não 

nos foi ainda possível concretizar, poderá fazer-se uma análise prospetiva sobre quais e 

como deverão ser as intervenções futuras. 

Numa linha mais lógica de avaliação do atual projeto desde o início, a mesma 

inspira-se na apreciação das ações realizadas no terreno, em particular as concernentes 

ao diagnóstico. Conseguimos desde logo, e na medida em que cuidadosamente se 

explicaram as razões do nosso trabalho, captar o interesse, “curiosidade” e aceitação da 

comunidade em geral, pelo que nos parece alcançado o objetivo de 

dinamização/animação da população no sentido do reconhecimento do contributo da 

gastronomia como recurso patrimonial de desenvolvimento, da valorização de 

elementos patrimoniais imateriais (modos de vida, identidade), de relembrar saberes e 

sabores gastronómicos do seu concelho e de perceber a gastronomia como recurso 

endógeno. Não obstante, um dos problemas a superar é a falta de tempo para uma 

dedicação mais ampla e contínua às pessoas, numa descoberta e fruição conjunta dos 

seus modos de vida, numa palavra, das suas maneiras coletivas de agir, sentir e pensar. 

 



 

 

 

REFLEXÃO FINAL 

 

Este trabalho de Projeto possibilitou-nos vivenciar a prática da animação 

sociocultural (como se faz animação sociocultural) numa tripla perspetiva teórica, 

metodológica e empírica. Considerada como uma metodologia de intervenção 

transversal, intencional e participativa, a animação sociocultural ao incidir 

especialmente na dinamização das pessoas e grupos para que estes se transformem em 

protagonistas do seu próprio desenvolvimento e do seu meio, mostra-se adequada para 

enfrentar os desafios e superar as dificuldades da nossa sociedade. 

As técnicas de intervenção preconizadas pela animação sociocultural têm 

subjacente uma dupla dimensão marcada pela “ação” e “efeito de intervir”. O projeto 

como unidade operativa básica serve assim para nortear as ações a realizar e indica a 

sequência dos elementos que compõem o desenho total da intervenção (Lopes, 2011). 

Neste contexto, o projeto por nós desenvolvido contemplou não só as fases indicadas 

(análise da realidade; planificação; intervenção; avaliação) para o mesmo, mas também 

os princípios estratégicos orientadores (integralidade; participação; parceria; 

aproximação territorial e proximidade humana) da ação/intervenção. 

 Reconhecemos que a etapa em que investimos mais foi a do diagnóstico do 

concelho de Penedono, que foi realizado a partir do aperfeiçoamento de uma 

interpretação territorial efetuada por nós no decurso da componente curricular do curso. 

Utilizar adequadamente a metodologia de reflexão-ação-reflexão, constituiu por si 

só um importante momento de aprendizagem. Além disso, melhorámos o nosso 

conhecimento relativo à construção e aplicação dos instrumentos de recolha de dados 

(nomeadamente o questionário e a entrevista). Enfrentámos também dificuldades 

relativas aos meios áudio visuais e de registo considerados insuficientes, pois com outro 

tipo de equipamentos teríamos talvez conseguido uma melhor qualidade de informação.  

 Não obstante, ao longo do trabalho de campo ganhámos mais confiança em nós e 

nas pessoas, e registamos com gratidão o modo como as mesmas carinhosamente nos 

mostraram os seus saberes, a sua genuinidade, e deram o seu contributo para que a 



 

 

nossa, ou melhor sua porque já é deles, proposta de intervenção no concelho seja cada 

vez mais tangível 
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APÊNDICES 



 

 

Eu, Sandra Martins Caetano Amaral, aluna do Instituto Politécnico da Guarda, estando a 

elaborar um trabalho de investigação científica, sobre a gastronomia do concelho de 

Penedono, venho pedir a sua colaboração no preenchimento deste questionário.  

Este questionário deverá ocupar Cinco minutos do seu tempo, responda às questões 

colocando uma cruz na resposta que desejar, e nas restantes questões, responda o mais 

claramente possível. 

 Neste estudo, a sua opinião é muito importante. 

QUESTIONARIO 

IDADE _______         SEXO ______________ 

CONHECE A GASTRONOMIA DO CONCELHO DE PENEDONO?                  SIM        NÃO    TALVEZ 

IDENTIFIQUE 3 PRATOS TIPICOS DO CONCELHO DE PENEDONO.             SIM        NÃO     TALVEL 

_  _______________________________________________________________ 

_  _______________________________________________________________ 

_  _______________________________________________________________ 

ACHA QUE A GASTRONOMIA ESTÁ A SER APROVEITADA?                    SIM          NÃO          TALVEZ 

CONHECE OS PRATOS CONFECIONADOS NAS MATANÇAS?                  SIM          NÃO          TALVEZ 

ACHA A GASTRONOMIA IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO  DO CONCELHO?      

                                                                                                                          SIM          NÃO          TALVEZ 

 

NA SUA OPINIAO, EM TERMOS DE GASTRONOMIA, O QUE FAZ FALTA EM PENEDONO? 

MAIS RESTAURANTES?                                                                                SIM          NÃO           TALVEZ 

COMIDAS TIPICAS NOS RESTAURANTES?                                                  SIM          NÃO         TALVEZ 

OUTRAS? 

QUAIS?_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                     Muito obrigado pela sua colaboração. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

Ilustração 1 - Castelo de Penedono  

Ilustração 2 - Local da Matança  

Ilustração 3 - Porcas  

Ilustração 4 - Amarrar o porca ao banco  

Ilustração 5 - Ato da matança  

Ilustração 6 - Rapagem do pelo com a sachola 

Ilustração 7 - Queima do pelo da porca  

Ilustração 8 - A limpar a porca  

Ilustração 9 - Desmancha da porca  

Ilustração 10 - Desmancha da porca  

Ilustração 11 - Torresmos no pote  

Ilustração 12 - A mexer os torresmos  

Ilustração 13 - Torresmos cozinhados  

Ilustração 14 - Sangue cozido  

Ilustração 15 - Sangue cozido  

Ilustração 16 - A provar sangue  

Ilustração 17 - D.Elvira 

Ilustração 18 - Paisagem Castainço  

Ilustração 19 - D.Maria  

Ilustração 20 - Senhor Zé  

Ilustração 21 - Rima de batatas  

Ilustração 22 - Adega 

Ilustração 23 - Adega 

Ilustração 24 – Adega 

Ilustração 25 - Fruta da época 1 

Ilustração 26 - Fruta da época  

Ilustração 27 - Pachancas 

Ilustração 28 - Pachancas 

Ilustração 29 – Horta Penedono localidade de Arcas 



 

 

Ilustração 30 - Serra 

Ilustração 31 - Forno centenário de Penedono localidade de Ferronha 

Ilustração 32 - Casa fechada (de emigrante) 

Ilustração 33 - Casa abandonada Localidade de Ferronha 

Ilustração 34 - Casa desabitada localidade de Ferronha 

Ilustração 35 – Forno atual. 

Ilustração 36 - Rebanho de gado em Penedono 

Ilustração 37 - Rebanho de gado em Penedono 

Ilustração 38 – Agricultura tradicional, Ourozinho localidade de Telhal 

Ilustração 39 - Antigas eiras, Ourozinho localidade de Telhal 

Ilustração 40 – Parque de Memórias Ourozinho 

Ilustração 41 - Ecomuseu Antas  

Ilustração 42 - Ecomuseu Antas  

Ilustração 43 – Sepulturas pré-históricas Antas 

Ilustração 44 - Souto localidade de Mozinhos 

Ilustração 45 - Souto localidade de Mozinhos 

Ilustração 46 - Souto localidade de Mozinhos 

Ilustração 47 – Única casa habitada Souto localidade de Mozinhos 

Ilustração 48 – Souto localidade de Trancosã 

Ilustração 49 – Souto localidade de Trancosã 

Ilustração 50 – Lagar de vinho Souto localidade de Trancosã, 

Ilustração 51 –  Soto, freguesia de Souto,. 

Ilustração 52 –  casa desabitada, freguesia de Souto,. 

 

 


