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1. A GÉNESE DO PROJECTO: INVESTIGAÇÃO E VIVÊNCIA 

Esta investigação foi iniciada em Abril de 1998, mas a escolha do objecto e o 

local de estudo tem muito a ver com aspectos fundamentais da minha vivência 

profissional e pessoal. Em 1997, e depois de acabar a minha tese de 

doutoramento em antropologia, ligada ao tema do processo de urbanização e 

rurbanização dos espaços rurais na Galiza, fui contratado como docente de 

antropologia pela Universidade Fernando Pessoa do Porto. Ali teve 

conhecimento, através do Prof. Dr. Paulo Castro Seixas, da existência no Alto 

Douro da Fundação Maurício Penha, uma instituição que outorgava bolsas de 

estudo para pesquisa antropológica e para outras áreas, nomeadamente artes 

plásticas. 

 A minha parceira foi a primeira em apresentar um projecto para 

realização de gravuras na Casa Museu da Fundação, e eu vi-me obrigado a 

acompanha-la nessa aventura, mas para isso tinha que elaborar um pre-

projecto sobre um terreno que me era desconhecido, e no qual nunca tinha 

estado. Para esse trabalho o apoio do Prof. Paulo Seixas foi fundamental, ele 

conhecia o terreno muito bem, porque frequentava essa zona desde miúdo, e 

porque tinha família naquela terra. Ele ajudou-me a delimitar o objecto de 

estudo, pois havia muitos estudos sobre o vinho do Porto, mas não havia 

estudos sobre outras actividades económicas fundamentais, ou sobre a 

poliactividade económica. A forte especialização de uma freguesia no pão 

chamou-me a atenção desde o início, e sobre isso começamos a trabalhar em 

equipa. O repto que se me colocava era também forte, porque dessa maneira 

poderia comparar terrenos de pesquisa sobre problemáticas de investigação já 

reflectidas noutros terrenos nos quais tenho investigado.  

 O projecto definido tinha como objectivos: estudar a especialização 

padeira, comparar várias famílias de padeiros com diferentes posições dentro 

da estrutura social da zona e descobrir as suas estratégias de reprodução. A 

metodologia escolhida foi a de realizar histórias de família, mas sem esquecer 

a observação participante como maneira de estar no terreno, como caminho 

para compreender os valores culturais das pessoas.  

 Portanto, o projecto foi apresentado à Fundação Maurício Penha de 

Sanfins do Douro e foi aprovado. O que mais me chamou a atenção foram as 
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condições da bolsa de estudo, pois a Fundação só pagaria as despesas do 

alojamento e estadia.  

Confesso esta experiência pessoal porque penso que a antropologia é 

em parte experiência pessoal, mas não de qualquer tipo, senão de forte cariz 

reflexivo; ademais, geralmente os antropólogos homens nas suas experiências 

de terreno têm ocultado um facto importantíssimo, o de serem acompanhados 

pelas suas mulheres ou parceiras, apresentando-se como únicos heróis do seu 

processo de investigação. No caso que estou a relatar, a inversão é clara, é o 

antropólogo (homem) que acompanha à sua parceira pelos “caminhos da vida” 

(Otero Pedrayo, 1928). A literatura antropológica pós – moderna tem reflectido 

muito sobre este ponto, basta pensar por exemplo na obras de Rabinow 

(Rabinow, 1992). Rabinow refere a dissonância entre o que se conhece e vive 

no trabalho de campo, e o que nos obrigam a contar por convenções do género 

narrativo-científico; Rabinow também descreve a passagem de uma 

antropologia na qual o etnógrafo narrador representava a autoridade científica 

num monólogo, para uma antropologia dialógica na qual se estabelece um 

diálogo com a cultura estudada e se adopta um enfoque teórico metodológico 

de comunicação intercultural. Esta passagem foi motivada pelo reconhecimento 

das múltiplas audiências e a relevância dos vários discursos possíveis sobre a 

cultura. Há um parágrafo da obra de Rabinow que sintetiza muito bem o factor 

pessoal do trabalho de campo:  

 

“... el etnógrafo es un tipo de carne y hueso, con sus debilidades, sus miserias 

y, sin embargo, con toda su humana grandeza que pone a prueba su propia 

persona al intentar captar la ajena” (Rabinow, 1992: 16). 

 

Mas isto não significa cair num subjectivismo ingénuo, porém o que o 

antropólogo faz é relatar uma experiência metodológica inter-subjectiva. Esta 

experiência pretendia responder à questão de como vivem os padeiros de 

Favaios e de como sobrevivem as pequenas famílias de padeiros face às 

grandes fábricas do pão e numa lógica de mercado capitalista dominante.  
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2. METODOLOGIA 

Se o padeiro faz pão, o antropólogo faz pesquisa, e para compreenderem-se 

mutuamente tem de se criar uma “zona de contacto” (Clifford, 1999) 

intersubjectiva na qual os contactos sejam favorecidos, o antropólogo acabará 

por perceber ao padeiro e talvez o padeiro ao antropólogo.   

A ideia inicial foi conhecer como vivem os padeiros de Favaios, uma 

freguesia portuguesa do concelho de Alijó, no Norte de Portugal, na qual o pão 

é produzido por pequenos padeiros com forte base e tradição familiar, o que 

entra em confronto com a organização da produção do pão feita por grandes 

factorias. Pouco a pouco maduramos a ideia de estudar as padarias em termos 

de relações intra-familiares e extra-familiares, pois era nesas redes de relações 

sociais pautadas que se interpreta e se compreende melhor como vivem e se 

reproduzem essas pequenas “empresas” familiares.  

 A investigação decorreu desde Abril de 1998 a Abril de 1999, realizando 

curtos periodos de trabalho de campo no terreno durante as férias da Páscoa, 

do Verão, do Natal, do Entrudo e da Páscoa de 1999. Isto porque as minhas 

obrigações, na altura como docente na Universidade Fernando Pessoa, 

impediram-me dispor de mais tempo durante esse ano. Durante os curtos mas 

intensos períodos de estadia a minha unidade de análise fundamental foi a 

família da Paderia Santa Bárbara, a quem fui apresentado pelos responsáveis 

da Fundação Maurício Penha. Portanto a escolha da família foi do critério dos 

locais, quem, no meu ponto de vista, escolheram esta pelas afinidades de 

idade com o filho varão da família e por representar uma empresa de grande 

sucesso. Assim anotei no meu diário de campo a apresentação à família:  

 

`Este é um espanhol, quere conhecer a história do pão, a história da família, 

espero que o recebas bem, ele vai perguntar, vai-te falar dos seus métodos... ´ 

(Homen, 5-4-1998)  

 

A família acarinhou-me logo de início e nunca saberei agradecer 

suficientemente este facto, o que significou para min uma aprendizagem 

antropológica de uma actividade humana que mais do que um sector de 

produção económica é um modo de vida. Esta aprendizagem antropológica 

também incluiu o melhoramento da língua portuguesa, que pela minha origem 
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galega significou um redescobrimento de vocabulários e conceitos comuns. 

Não podemos esquecer que o Alto Douro foi uma zona à qual nos séculos 

passados recebeu milhares de galegos para trabalhar nos socalcos.  

 Neste ponto é preciso uma pequena reflexão sobre o problema da 

representatividade da unidade de análise escolhida. O facto de que esta família 

seja a melhor posicionada socialmente em Favaios significa uma parcialidade e 

uma subjectividade do objecto de estudo, mas de alguma forma a família com 

quem trabalhei também é representativa de uma cultura e de um universo 

social específico, com o qual tem uma relação metafórica e metonímica. Para 

ultrapassar este problema de representatividade o meu colega o Prof. Paulo 

Castro Seixas observou e analizou uma outra família padeira, com uma 

posição mais intermédia na estrutura social local. Isto vai-nos permitir desenhar 

um quadro comparativo mais rico.   

A metodologia empregue ao longo da investigação teve como base o 

trabalho de campo antropológico, no qual é central a observação participante. 

Foi assim que observei o fabrico do pão, ajudei a distribuir pão pelo concelho 

de Alijó, pelo concelho de São João da Pesqueira e pela área metropolitana do 

Porto. Esta observação foi registada num diário de campo, que constituí a 

“caixa negra” da investigação.   

Além disso utilizei as histórias de vida e a história de família como 

metodologias fundamentais, com o objectivo de construír memórias que nos 

ajudassem a entender a reproducção familiar durante mais de 3 gerações 

dedicadas ao mesmo ofício. A história de vida é um tipo de investigação 

biográfica que destaca a importância dos sujeitos como protagonistas dos seus 

quotidianos (Poirier et al., 1995). Esta, junto com a história de família podem 

ser pensadas como “oraliteratura”, pois são uma produção oral de um discurso 

perante uma certa audiência. A história de vida tem em atenção o texto –

tradução escrita do contado-, mas também o contexto, que representa um 

videograma integral no qual se inclui os tons, gestos, drama,... sem os quais 

não se entenderia a relação entre produtores e auditores. Podemos afirmar que 

numa história de vida “tudo quanto vem à rede é peixe”. No anexo 1 podemos 

observar o guião genérico que tenho utilizado.     

 A história de vida pode adoptar duas orientações:  
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a) Psicobiográfica. Na qual a pessoa conta-se no interior de uma trama de 

acontecimentos. O objectivo desta é estudar a personalidade que 

emerge no social. 

b) Etnobiográfica. Mais orientada para os acontecimentos; é uma biografia 

sociocultural do ser colectivo, na qual o narrador é o espelho do seu 

tempo e meio. 

    

Independentemente do tipo de orientação, a análise da história de vida deve 

seguir os seguintes passos:  

1. Elaborar o texto.  

2. Releitura do texto e discussão com o informador para controle e 

apreciação global. 

3. Inserção na situação sociocultural, no contexto. Através de 

indicadores subjectivos como a discussão em grupo ou 

testemunhos pontuais dos principais actores; ou também através 

de indicadores objectivos como a observação participante.  

4. Reunir pesquisa documental e crítica histórica que ajudem a 

verificar a validade do texto.  

 

As histórias de vida podem ser únicas (com orientação psicobiográfica) ou 

acumuladas (de várias pessoas). Neste segundo caso podem ser de dois tipos:  

 

a) Histórias de vida cruzadas ou polifónicas. Nelas cada pessoa conta a 

sua vida e a dos restantes entrevistados (ex.: família). 

b) Histórias de vida paralelas. Cada pessoa conta aqui a sua vida. Logo na 

análise podemos centrar-nos num mesmo fenómeno social ou numa 

mesma época e comparar.  

 

No trabalho que realizamos em Favaios temos escolhido a orientação 

etnobiográfica e as histórias de vida cruzadas, pois isso permitiu-nos construír 

melhor uma memória social colectiva e entender os processos de reprodução 

familiar. Esta metodologia é próxima da história oral na sua tentativa de 

retornar à gente a história nas suas próprias palavras (Thompson, 1988).  A 

sua grande vantagem é que por meio dela obtemos dados que só seria 
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possível obter através das fontes orais. Este método de autoprodução de 

conhecimentos é um instrumento básico em antropologia, que nos permite 

obter informações para as quais não há outras fontes e enriquecem assim com 

memórias, experiências e interpretações, importantes para o sentido 

sociocultural. 

 Mas as histórias de vida poderiam ter sido realizadas por outras 

pessoas, o que não sucedeu nesta investigação, porém o mesmo investigador 

sentiu o contexto. Pensamos que este cruzamento de metodologias é de 

grande riqueza para a compreensão dos sujeitos.      

 Finalmente há uma questão que não pode ser esquecida, que é a ética 

da escrita da vida das pessoas contadas oralmente. Os aspectos delicados 

tratados em muitos parágrafos torna este trabalho, do meu ponto de vista, 

impublicável e não divulgável, pois revela aspectos íntimos da vida de pessoas 

com as quais se tem partilhado confianças e confidencialidades. Ainda que em 

todo momento elas conheciam o meu trabalho, a expectativa que elas tinham 

era a produção de um estudo sobre o fabrico do pão. Penso que nestes 

aspectos a utilidade do conhecimento produzido pode ser muito aplicável para 

a sua valorização patrimonial (ex.: musealização de alguns aspectos, 

intepretação do património cultural, criação de uma denominação de origem, 

etc.).  

 

3. O CONTEXTO GEOGRÁFICO-TERRITORIAL 

O enquadramento territorial desta investigação é a aldeia de Favaios, no 

concelho de Alijó, distrito de Vila Real e região de Trás-os-Mostes, no Norte de 

Portugal. Trás-os-Montes é a região interior norte de Portugal, dividida desde o 

ponto de vista geográfico em dois territórios: a) a “terra fria”, e b) a “terra 

quente”. Na terra fria os terrenos são graníticos onde a montanha e o frio 

condicionam uma economia gandeira na qual as denominações de origem 

como a carne barrosã ou a posta mirandesa representam um icone 

fundamental. É de destacar também que na Terra fria a fronteira com a vizinha 

Espanha confere a essa zona uns traços identitários muito específicos (ex.: 

relações comerciais transfronteiriças). A categoria com que as pessoas do Alto 

Douro definem a terra fria é a de “montanheiros”, terra de castanha, batata, 

pinheiro, vinho de consumo, enchidos e granito.   
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Na terra quente, a Sul, a ligação com a linha de água do rio Douro é 

forte e a economia tem como base o vinho e o azeite. É famoso o vinho do 

Porto, produzido nesta zona, também conhecida como “Alto Douro Vinhateiro” 

(Guimarães, 2002), uma zona de xisto e “socalcos” -terrenos fabricados pelos 

galegos para cultivo da vinha e do azeite-, elevada à património mundial na 

categoria de “paisagens culturais” e que atrai um turismo cultural.  

 O Alto Douro Vinhateiro é a região vitivinícola demarcada mais antiga do 

mundo, mais concretamente no século XVIII, em tempos do Marqués de 

Pombal, primeiro ministro do rei José I.  

Em linhas gerais Trás-os-Montes tem uma paisagem agrária diferente do 

Minho, a outra região do Norte de Portugal, já sem campos de milho ou só com 

eles nas zonas limítrofes, ainda que sem a quantidade de regas do Minho. 

Também outra diferença face ao Minho é seu habitat, que nesta zona não é 

disperso como no Noroeste de Portugal, porém mais concentrado e 

compactado em aldeias e pequenas cidades (Portela, 1989).  

 A sede do concelho de Alijó dista 45 quilómetros de Vila Real, com uma 

altitude média de aproximadamente 600 mts, o concelho está organizado em 

19 freguesias, uma das quais é Favaios, a 3 quilómetros da sede do concelho, 

nas faldas da serra de Vilarelho. É nesta freguesia onde se fabrica o famoso 

“pão de Favaios”, um pão trigo com forma de “quatro cantos” e também o 

famoso vinho “moscatel de Favaios”:  

 

“Favaios, por el contrario, es un pueblo muy antiguo. De casas grandes, de 

piedra, con una fuente preciosa y una iglesia impresionante (enorme, también 

de piedra, con un reloj de granito –de 1912- y cubierta de azulejos), delata 

desde el principio su antigüedad y riqueza. “ (Llamazares, 1998: 194). 

 

4. BREVE ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

A antropologia sociocultural tem considerado durante muito tempo o estudo da 

família e do parentesco como o seu património indiscutível (Salazar, 1995: 46). 

O parentesco é uma relação humana universal com base biológica e com 

variações nos significados socioculturais particulares. Para a antropologia 

social britânica tanto a tribo, como o clã, a linhagem ou a família são grupos de 

filiação corporativos que organizam a vida política à margem do Estado, um 
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conjunto de direitos e de obrigações morais aos quais não é possível 

subtrairmo-nos (Fortes, 1969: 242). Para a antropologia estrutural francesa a 

lógica de um sistema de parentesco descansa na aliança e na reciprocidade. A 

função do parentesco é a de regular as formas de intercâmbio entre os grupos 

humanos, dai que o casamento seja uma instituição de aliança fundamental 

entre grupos humanos (ex.: o casamento como intercâmbio de mulheres). 

Assim com base na teoria da aliança o parentesco satisfará mais necessidades 

económicas que sociais.  

Pensemos por um momento no conceito de família. Para Lévi Strauss 

(1974: 17) a família é um grupo social que tem origem no casamento, é uma 

união legal com direitos e obrigações económicas, religiosas, sexuais e de 

outro tipo. Mas também está associada a sentimentos como o amor, o afecto, o 

respeito ou o temor. Afirma Lévi-Strauss (1974: 47) que a família é necessária 

para a reprodução social de um grupo humano, pois garante a sobrevivência e 

a continuidade biológica e social do próprio grupo. Neste ponto cabe relembrar 

o que o antropólogo português João Pina-Cabral (1989) sinala para o caso 

português: o termo “família” é burguês, mas o conceito de “casa” é rural. A 

“casa” afirma Pina-Cabral (1989) são “os que comem juntos”, isto é, é através 

da comensalidade que os camponeses, que ele estudou no Minho, 

reconstróem a identidade da sua unidade familiar. Esta “casa” representa uma 

unidade social, afectiva, ritual e económica. A família em questão pode ser 

considerada como uma unidade que envolve as economias individuais e que 

pratica uma economia moral ou cultural colectiva com base nas relações de 

parentesco. É o que Jack Goody (1986: 249) denomina economia oculta do 

parentesco.  

Mas a unidade familiar não está isenta de tensões, rivalidades internas e 

externas, negociações e conflitos. O mesmo matrimónio pode ser considerado 

como uma ameaça do património entre os quais vai existir uma tensão 

estrutural (O´Neill, 1984). Portanto, as tensões e articulações entre os 

condicionamentos sociais e os projectos pessoais que possam existir são 

ingredientes da existência humana em sociedade. 

A família, diz Robert Rowland (1997) é consequência das relações de 

parentesco, é um grupo doméstico co-residente e com limites variáveis 

segundo os contextos culturais.  
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Desde um outro ponto de vista, podemos pensar a família como uma 

cultura de empresa, uma construção sociocultural de regras que orientam a 

acção social e moldam os elementos da mesma nos seus valores, saberes e 

conhecimentos. Entre os valores a sublinhar nesta cultura de empresa familiar 

destacam-se o esforço, a lealdade, o compromisso e a implicação. Outro 

elemento fundamental da cultura de empresa familiar é o capital social 

(Bourdieu, 1980), que representa um conjunto de relações de 

interconhecimento social. Dependendo do seu volume a rede social será mais 

ou menos extensa e esta é produto das estratégias de investimento social e 

dos sistemas de intercâmbio. O mando da rede social familiar é realizada pela 

“casa”, quem gere o capital social em articulação com o capital económico e o 

capital simbólico. O capital social possibilita os lucros materiais e simbólicos da 

família. 

Uma outra problemática teórica que será observada no texto analítico é 

se uma economia com base nas relações de parentesco significa ou não a 

negação da economia capitalista. A nossa resposta hipotética é que não e que 

estas economias se articulam em diferentes planos ao serviço da reprodução 

socioeconómica da “casa”. Observaremos esta ideia mais à frente através da 

etnografia apresentada, e que bem pode demonstrar a articulação entre o 

intercâmbio de mercado e a reciprocidade. 

 No caso das famílias de padeiros devemos ter como referência o 

investigador francês Daniel Bertaux (1993). Daniel Bertaux  no seu trabalho 

sobre os pequenos padeiros franceses afirma que a maior parte dos 45.000 

padeiros franceses empregam 1 ou 2 pessoas ou nemhuma (Bertaux, 1993: 

236). O trabalho dos padeiros, afirma Bertaux (1993), implica uma complexa 

rede de relações socioeconómicas. O seu horário de trabalho, a pesar das 

mudanças tecnológicas, é superior às horas consideradas normais hoje, com 

descanso só os domingos à tarde. No caso francês estudado por Bertaux 

(1993) os padeiros urbanos importam do espaço rural farinha e mão de obra. 

As trajectórias vitais e a lógica social subiacente às práticas quotidianas 

desenham no caso francês que o processo para que um padeiro se possa 

converter em autónomo pode ter como base:  

a) A herança. 

b) A poupança. 
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c) O empréstimo (ex.: aprendizes aos quais o padeiro empresta o seu 

dinheiro para continuar um projecto pessoal). 

d) A venda de propriedades.  

e) A ajuda de parentes.  

 

5. ANÁLISE DE DADOS 

 

5.1. A família Figueredo 

A família Figueredo é de entre os padeiros de Favaios a melhor posicionada 

socialmente:  

 

“A Madrinha contou-me como há ciumes entre as paderias, mas contra a de 

Dona Aninhas, por causa de que trabalham mais e vendem mais, a segunda 

que mais vende é a de Dona Fernanda (o seu filho da-se bem com Eduardo); a 

terceira é a da Barriguda (paderia alugada propriedade de Dona Délia).” (Diário 

de Campo, 7-07-1998)  

 

A família com a qual trabalhei está composta pelos seguintes elementos:  

 

1. A Madrinha. Ela nasceu em Favaios em 1910, na Viela das Queridinhas, 

na família do Queirós. Aos 12 anos começou a fazer pão, aos 20 vendia 

este em cestos. Sabe ler. Viveu amigada com um homem com o qual só 

casou uns meses antes de falecer. Agora foi acolhida pela família 

Figueiredo. Ela é muito religiosa, reza o rosário todo o dia. Tem artrose 

num joelho. Tem um papel fundamental e importantísimo na paderia, 

pois quando acorda, por volta das 9:00 horas recebe informação de 

Dona Aninhas para transmitir aos outros membros da família. O papel de 

intermediária tem uma utilidade fundamental na família pois faz com que 

a informação circule, o que é algo muito importante numa empresa-

família. 

 “O seu marido só lhe deixou umas miginhas, logo de convívio de 

45 anos, e a maior parte deixou-o às sobrinhas. Ficou sem nada, 

logo de casar com ele uns dias antes de falecer. Foi acolhida por 
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Eduardo e Dona Aninhas (a quem tinha criado).” (Diário de 

Campo, 8-07-1998) 

 “Ela foi a madrinha do baptizado de Dona Aninhas, do seu 

casamento e dos baptizados dos dois filhos de Dona Aninhas. A 

relação com o Eduardo: `Ele é um meu bom amigo´. A relação 

com a Teresinha: `Ela é mais rústica (não se dão tão bem)´. “ 

(Diário de Campo, 9-07-1998) 

 “-Eduardo (A respeito da Madrinha): Ela começou a trabalhar com 

a mãe,  ela era filha única...  Viviu sempre com o homem, nunca 

se casou, então na hora da morte tiveram que se casar, dois dias 

antes de morrer, não foi? Naquele tempo nem as pessoas se 

casavam, não havia dinheiro para o Registo, a miséria... pagavam 

muito (à igreja, ao registo civil)...” (Sr. Eduardo, 8-04-1998) 

 

2. Eduardo Figueiredo. Tinha 55 anos em 1998, tem agora 61 anos, como 

ele disse “nascí debaixo da mesa de amassar”. Ele é o patrão da família, 

esteve na Guerra de Moçambique da que regressou em 1975, após a 

Revolução do 25 de Abril, é filho de uma padeira. Era responsável pela 

distribuição do pão na área metropolitana do Porto, percurso que 

frequentava 3 vezes por semana. O Sr. Eduardo tinha na sua quinta, no 

verão de 1998, oito porcos com crias e 2 vitelos. O que faz com os 

vitelos? Pois mata um cada pouco tempo, a metade da carne fica para a 

casa e a outra metade vende para o talho. A exploração agrária ou 

quinta tem os seus comedores para os porcos e um edifício que faz de 

cozinha com chaminé e frigorífico. Na quinta cura os enchidos. Ele é 

sócio e era em 1998 secretário da Caixa de Crédito Agrícola. Também 

era sócio e tesoureiro da Cooperativa Vitivinícola. Por ser bom gestor foi 

convidado para ser funcionário da Caixa e também da Cooperativa.  

 “Sempre está a mexer, sempre quere trabalhar, não para” (Dona 

Aninhas, 7-12-1998) 

 ` Primeiro a padaria estava na Rua Direita, alugada á Dona Delia, 

á qual pagavam a maquia (1 quilo em saca). Hoje a saca é de 50 

quilos. Antigamente a saca eram 2 laqueis -21 quilos- 
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-O Senhor Eduardo foi pra tropa em Moçambique (1970-74) para 

a cidade de Climana. Depois veio-se embora com a Revolução 

dos Cravos. 

-Na Rua da Amargura coziam as “padeiras de canastro”, pagavam 

ali uma maquia, coziam 40 ou 50 trigos e depois iam 

vender.´(Entrevista ao Sr. Eduardo, 5-04-1998).  

 Dona Delia é uma personagem muito importante para os 

padeiros, pois era amiga de Salazar e foi quem mandou fechar os 

fornos a meados so século XX e submetelos ao seu controlo 

durante a ditadura. Ela, segundo um informante, chegou a 

denunciar aos republicanos espanhóis exilados na zona. (Diário 

de Campo, 5-04-1998). 

 

3. Dona Aninhas.Tinha 49 anos em 1998, agora tem 55 anos. É a patroa 

da paderia: “a minha paderia”. Casada com Eduardo. O trabalho durante 

anos fez com que tenha problemas com a coluna. É padeira desde os 13 

anos. Ela e o seu esposo compraram forno e casa própria em 1987, ao 

pé da capela de Santa Bárbara. Antiabortista, na sua opinião a 

identidade da mulher só se completa quanto casa e tem filhos: `Se tens 

programa de casar é para ter filhos, senão é melhor ficar solteiros´. 

“Casar e não ter filhos é como um jardim sem frores” (2-07-1008). 

 “A minha mãe era padeira. A minha mãe criou-se com uma 

senhora que era padeira. E depois essa senhora criou-lhe os 

filhos, era eu e uma irmã que tenho na Judiciária..., criou-nos... 

Eu fiquei padeira. Eu não quis estudar. Em tempos também não 

era obrigatório...” (Dona Aninhas, 5-04-1998) 

 .-Eu de solteira , fui de idade desde os 13 anos padeira, erguia-

me ás 3 da manha, ia pra uma padaria ás escuras, íamos com a 

vela na mão, uma vela na mão, chegamos á padaria e ponhiamos 

a vela, nem havia lus na padaria, tínhamos a vela ou a candeia 

com petróleo, vexa lá, vexa lá os anos que eu tenho, uma candeia 

com petróleo pois peneiramos a farinha, pois coamos, 

peneiramos pra tirar o farelo, depois coamos pra tirar o relao, e 

depois fazemos a pressa nessas gamelas, assim uma pressa, 
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depois amassava-se com água, fermento e levedante, que é 

desta massa, não é?, depois axigamos da gamela, botava-se a 

farinha no cobertor, deixavas levedar uma hora, depois 

orçávamos, íamos a orçar, depois tendíamos, depois estava a 

levedar três horas no tabuleiro, no que era o finório, a gente 

chama o finório, conhecem muito pouco, agora põe-se um quilo 

em cinquenta quilos, mas antigamente ponhia-se um quarto em 

quilo. Estávamos um noite inteira a cozer uma saca de pão. 

 .-E depois, de manhã, ia pra casa, lavava-me, as nove 

horas ia com o cesto do trigo pa Alijó, andava de porta em porta a 

vender o trigo, a vender, e deixava um fiado, um pecado, não 

volvia, e dois vinham, todos os dias assim, depois vinha co trigo, 

de tarde, comia e ia dormir.” (Dona Aninhas, 5-04-1998) 

 “Começaram seu home e ela há mais de 20 anos, sem 

empregadas, e depois capitalizaram-se ate chegar a ter 6 

empregadas e 2 jornaleiros, mais jornaleiras eventuais na vinha.” 

(Diário de campo, 7-12-1998) 

 “Este ofício é muito duro, é muito duro Geraldo... Eu queria formar 

aos meus filhos, para que deixaram o pão e não quixeram” (Dona 

Aninhas, 7-12-1998) 

 “As suas aspirações são casar a Teresinha em Junho, ajudar ao 

seu filho Eduardo no bar, reformar-se e viajar por Portugal e 

Galiza (Vigo, Santiago,...). Tem amigos em Valença. Mas, 

segundo ela, deixar a Teresinha à frente da padaria é um 

problema pois não se dá bem com todo o mundo” (Diário de 

Campo, 7-12-1998) 

 

4. Eduardo João. Filho do casal anteriormente citado. Tinha 23 anos em 

1998, estudava na universidade no Porto, entrou com 17 valores, tirou o 

primeiro ano e aprovou todas as disciplinas, tirava o 2º mas não gostou 

e voltou para a casa pela Páscoa, para trabalhar na casa. Depois de 6 

meses diz ao seu pai que queria trabalhar fora da casa. O pai conhecia 

o chefe de pessoal de uma empresa de Santo Tirso, contactou com ele 

e escolheu o João, mas ao pouco tempo quiz voltar para a casa. No ano 
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1998 trabalhava na casa, distribui o pão com a sua carrinha. Casou com 

uma filha de padeira. No ano 1998 trabalhava de segunda a sábado, 

numa distribuição das tarefas segundo o género, o João não fabricava o 

pão mas distribuía-o pelo concelho de Alijó e concelhos limítrofes como 

São João da Pesqueira. O seu horário de trabalho começava às 6:30 

horas, e terminava por volta da hora do almoço, 12:30 horas.  Durante a 

tarde fazia recados para a família. Ao sábado à noite costumava 

frequentar discotecas de Vila Real, Chaves, Peso da Régua e Amarante, 

ainda que durante o verão ficava em Alijó. O João não recebe um salário 

pelo seu trabalho e sim alimentação, carro (Opel Corsa) e uma dote para 

o casamento que tem como núcleo central um apartamento na periferia 

da vila de Alijó. No terreno da política o João não gosta da 

regionalização que se planeou no passado, pois segundo ele iria criar 

mais desigualdades entre as terras.   

 

 “O João tem 23 anos, deixou os estudos de Contabilidade e Gestão 

de Empresas há 3 anos para desgosto dos pais, mais da mãe que do 

pai. O pai tinha-lhe dito que lhe arranjava um carro. Segundo ele, 

deixou de estudar porquê não tinha vontade, no fim já não ia às aulas 

em Penafiel e marchava para o Porto. Ele queria ganhar dinheiro, 

arranjar um carro e ser um play boy. Estudava na Universidade 

Portucalense. Ele também namorava com uma padeira à 4 anos.” 

(Diário de Campo, 6-04-1998)  

 “Vão casar no dia 15 de Agosto, com 4 anos de namoro. Primeiro 

queriam fazer casamento o dia 2 de Maio (que foi quando fizeram 4 

anos de namoro), mas ouve alguns problemas de tempo e adiaram a 

data... O sonho de Eduardo é ter um carro bom (Fiat 1 punto TDI)... 

O casamento terá lugar em Vila Real, com 200 convidados. Os 

padrinhos são uns amigos de seu pai de Lisboa, que pagam a lua de 

mel (uma semana em Palma de Mallorca). Dona Delia disse à Dona 

Aninhas que queria ir ao casamento e Dona Aninhas disse-lhe que 

tinha que pagar 100.000 escudos. Os noivos, após o casamento, vão 

viver para um apartamento à entrada de Alijó, oferta dos pais de 

Eduardo, eles terão um rés do chão no qual querem abrir uma loja. A 
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primeira ideia era a de um centro comercial, ideia que se dissipou 

porque foi instalado perto um Intermarché (centro comercial)... Logo 

pensou numa agência de venda de carros (sub-agência), mas voltou 

atrás e agora pensa numa pastelaria” (Diário de Campo, 6-07-1998) 

 “O Eduardo (filho) não recebe ordenado, o seu pai comprou-lhe um 

OPEL CORSA e antes da Páscoa teve um acidente na curva da 

Granja, não lhe aconteceu nada de mau e deu graças ao que reza 

habitualmente a Madrinha por ele. Eduardo criticava o facto que um 

rapaz deixou grávida uma menina e que depois dissera: Vai tu saber 

se é meu ou de outro?” (Diário de Campo, 6-07-1998) 

 “Agora o filho, Eduardo, também vende pão em Vila Real” (Diário de 

Campo, 7-12-1998) 

 

5. Ana Teresa Machado Figueredo (“Teresinha”): Filha de Eduardo e Dona 

Aninhas. Acabou o 12º Ano e não quiz continuar a estudar. Estava no 

ano 1998 prometida a um empregado das Bombas de Alijó (O Sr. 

Guedes), à espera que o seu irmão casasse primeiro para logo casar ela 

e ficar responsável pela paderia juntamente com o seu esposo. O seu 

irmão herdaria em compensação um apartamento e uma loja à entrada 

da vila de Alijó e terrenos com vinha. Ela substituí à mãe na distribuição 

do pão pelo concelho de Alijó e é ajudada pelo seu namorado, quando 

ele não trabalha nas Bombas.  

 “Se calhar ficam na padaria, a Teresinha e o namorado, vão casar 

no próximo Junho), o Eduardo já casou e vão abrir um bar e 

depois uma pastelaria.” (Diário de campo, 6-12-1998) 

 

A família tem os seus limites que a definem, pergunto ao Eduardo João por 

qual é a sua família e ele respondeu-me:  

 

“A Madrinha, mais os de casa (pai, mãe, irmã), mais a namorada”. 

“O namorado da sua irmã é da família da minha irmã”. 

“Num sentido amplo os primos...”  
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Mas não poderíamos entender esta família sem a sua pequena empresa e os 

seus empregados. Esta integra 6 empregadas que fabricam o pão diariamente. 

No ano 1998 recebiam 10.000 escudos por dia de trabalho. Elas são filhas de 

padeiras: Laurinha, Isménia, Isquénia,... A filha do casal e Dona Aninhas 

substituem as empregadas na sua ausência. Além de mais temos que 

considerar dois empregados da exploração agrária que sustenta a família e três 

jornaleiras que trabalham nela sazonalmente. A reprodução familiar não se 

pode entender sem estas pessoas, pois garantem uma poliactividade 

necessária para a obtenção de produtos logo utilizados na produção de pão, 

sustento principal da família. Eles fazem a matança que alimenta a família e 

serve de carne para a bola de carne feita na padaria, eles criam galinhas, 

vitelos, tratam da vinha, etc. No ano 1996 tinham produzido 160 cubas de vinho 

moscatel. Tudo isso baixo a orientação do patrão, o Sr. Eduardo, quem passa 

algum tempo nas suas tardes ali, pois gosta da sua agricultura. Os empregados  

Durante a vindima, os jornaleiros recebiam no ano 1998 4.500 escudos os 

homens e 3.500 escudos as mulheres. Esta divisão do salário desigual 

segundo o género igualava-se no caso de as mulheres trabalhar como os 

homens. Portanto o padrão da carga de trabalho era o do homem.  

  

5.2. A moenda do pão 

A antiguidade do trabalho dos padeiros de Favaios remontasse na memória 

dos informantes a 4 gerações atrás:  

 

`Já o meu bisavô fazia pão, antes moia-se em moinhos e cozia-se em fornos 

de lenha... ´(Homem, 55 anos, 5-4-1998) 

 

E um tempo que marcou a memória da gente foi durante o Estado Novo:  

 

`Nos tempos de Salazar a farinha era de contrabando, fazia-se de noite, eram 

outros tempos, difíceis...´  (Homem, 55 anos, 5-4-1998) 

 

Antigamente coziam-se as “bolas telhas”, que era o pão que se cozia numa 

telha dos moínhos. Os moínhos nos quais se moia eram os moínhos de maquia 

de Alijó, os de Arnal (Vila Real) –para obter farinha de milho- e o do Pinhão. O 
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moinho era muito importante no ciclo do pão, pois serviam como 

transformadores do grão em farinha.  

A zona de estudo é, na actualidade, uma zona de pouca produção de 

cereal, ainda que antigamente se produzia trigo e centeio além de um pouco de 

milho. Agora as farinhas são todas importadas (de Carraceda de Ansiães, de 

Bragança, de Torre de Moncorvo e de Espanha), mas algum moinho ainda 

sobrevive. No rio Pinhão ainda funcionavam em 1998 três moínhos.  

 O moleiro do moínho de Parada de Pinhão era em 1998 o Sr. Gilberto, 

quem tinha 55 anos, era agricultor, casado e com um filho estudante de 

desporto na UTAD em Vila Real. Tinha o moínho em arrendamento, mas ele é 

proprietário de um outro mais acima que pretende recuperar. Cunha “bala” ou 

“levada” de uns 50 mts o seu moínho é um dos poucos na zona que ainda tem 

moenda. Localizado numa zona idílica para o banho, no verão é muito 

frequentado para o lazer e o banho pelos mais novos, ou como disse o nosso 

informante: “essa emigrantada toda que vem cá lavar o cú”.   

 O moínho moe trigo e algum milho da zona –de Vilameá e Parafita- para 

a paderia de Parada de Pinhão. O edifício do moínho tem uma inscrição que 

data o moínho em 1690. Com 2 rodícios, o moínho é capaz de moer 100 kg de 

cereal por dia. O proprietário é o Prof. José Morais (UTAD- Departamento de 

Desporto), quem lhe deixou gratuitamente ao Sr. Gilberto o uso do moinho, 

porque assim evitaria a sua destruição.  

 À entrada do moínho e numa pedra no chão há uma inscrição numa 

pedra: ANTONIO AUGUSTO PEIXOTO 1959.  

 A memória da moenda é retratada neste excerto de uma entrevista: 

“-Senhor Eduardo: Aqui faziam dois mercados, á terça feira e á sexta, ...e 

depois as pessoas vinham lá de cima muitos quilómetros, pra aí trinta e 

quarenta quilómetros, com as burras carregadas não é?, com trigo, e depois as 

padeiras aqui compravam-lhes, e depois levavam-no a moer nesses moinhos. 

-Eu: Pra lá da cima é pra São João da Pesqueira e...? 

-Senhor Eduardo: Não, não, é pra este lado de aqui, po Franco, a Vidago, 

Boullosa,... 

Ían comprar a Vilapouca, Paços... Estas zonas eram muito férteis, de trigo, não 

é?, e como, pronto eram muito ricas em trigo, depois vinham pra cá vender; ... 

e depois davam o trigo aos moleiros, pra moer naqueles moinhos de pedra, 
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pagavam uma maquia não é? e, e depois os moleiros eram os que faziam a 

farinha pra elas, cozer o pão.  

-Eu: Mas, quem comprava o trigo, os padeiros ou as padeiras? 

-Senhor Eduardo: Os padeiros, e depois davam ao moleiro, davam xis, em 

cada alquei tirava um quilo de farinha, moía conforme á maquia, não é?, era 

assim. 

-Namorado da Teresinha: Comprava em grão. 

-Madrinha: O alquei era doze quilos e meio... vintezinco quilos a saca. 

(Entrevista na Padaria Santa Bárbara, 8-04-1998) 

 

Desde  ponto de vista tecnológico, os moinhos de água são uma arquitectura 

hidraúlica que na zona em estudo adopta rodícios horizontais de madeira ou 

ferro com uma série de folhas nas quais bate a água e fazem com que se mova 

o eixo das moas superiores. Este sistema consome pouca água e precisa de 

um desnível para a queda da água sobre os rodícios.   

 

5.3. O fabrico do pão de Favaios 

 

“Somos todos padaria, trabalhamos noite e dia, a nossa casa é o forno, da-nos 

calor e alegria” (Dona Aninhas, 5-04-1998) 

 

“Cá em Favaios o pão é a única indústria, além do vinho moscatel... todos são 

padeiros” (Homem, 23 anos, 6-04-1998) 

 

A especialização e diferenciação de determinadas terras através de um tipo de 

produção determinada é algo que nem sempre é fácil de explicar. A 

importância do pão no caso de Favaios leva a que as pessoas da aldeia sejam 

catalogados de “padeiros”, face a outros clichés como o de “machos” (Sanfins 

do Douro), “azeiteiros” (Cheires) ou “cães de vila” (Alijó).   

E como era o processo de fabrico antigamente e quais as mudanças?   

“Antigamente peneiráva-se a farinha ás três da manhã. O fabrico antigamente 

era muito mais tradicional, agora já há estas máquinas e as farinhas das 

fábricas já venham assim em sacos, já vêm peneirada, antigamente não, 

antigamente peneirava-se, punha-se a farinha a um lado o farelo noutro, o 
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relâo a outro, e depois era quando se faziam as farioulas/farioilias ????, era um 

pão negro, baixinho, as farioilas. 

-De centeio? 

.-Não, não é de centeio, o que se tirava do farelo, o que se tirava do trigo era o 

farelo. 

(Discute com uma empregada). Não é assim, era o relão, antigamente vinha 

um saco de 50 quilos, ...a gente peneirava a farinha com as peneiras, depois 

ponhia a farinha pro trigo, ponhia o farelo pros porcos, ponhia o relao pras 

bolas de relao, pra bolas de relao, e tiráva-se a -----------   pras farioulas. Agora 

ainda ha pessoas que perguntam pos essas farioulas, mas já não há. Agora o 

que se chama pão integral, o pão integral agora é farinha com farelo, mas 

antigamente o pão integral, o pão integral antigamente era a coda que saia do 

farelo, e depois amassavam assim,... e faziam assim... ficava assim baixinho, 

chamavam-lhe as farioulas, era o pão pros diabetes.” (Dona Aninhas, 5-04-

1998) 

 

 

“.-Dona Aninhas: Esto é o começar. A gente em tempo amassava naquela 

amassadeira, eram umas amassadeiras grandes, e amassava a mão, não é?, 

ponhamos a farinha, o sal, massa desta, que chamavam o fermento, está a 

gravar? 

-Eu: -Si. 

.-Chamam-lhe o fermento, deitam este fermento na farinha, depois põe-se sal e 

finório, finório, é o finório, que é o levedante, é o levedante,  

-Eu: -O levedante?. 

.-Pois!, a gente antes fazia o levedante num bocadinho de água e deitavam na 

massa, e amassava a mão, não é?, e depois agitava, deixava-o aqui, isto é o 

antigo, o antigo,  

Eu: -O antigo, sim, sim, estou a perceber. 

.-A gente punha aqui, são umas amassadeiras grandes, isto era manual, 

antigamente isto era todo manual (10 passos), são as gamelas, não é?, mas 

eram grandes, isto, isto agora já é um pouco fora pra estar aqui; a gente 

deitava aqui, amassava não é?, e depois juntava tudo assim (cenifica), depois 

fazia assim:  
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... 

Senhora da Conceição 

dea-te a tua divina benção. 

 

.-Que era pra as massas levedar. Levedavam, depois de levedas, como estas, 

-Eu:-E quanto tempo levedavam? 

.-Uma hora, uma hora 

Eu: -Uma hora! 

.-Ainda vou amassar a mão uma hora. 

-Outra hora? 

.-Outra hora, e agora ali é diferente, a gente deitava aí na amassadeira, põem 

tudo, põe o sal, o fermento, o levedante, amassa uma hora, depois põe aqui 

em cima desta mesa a levedar, o levedar é esto, não é?  Pronto, elas agora as 

empregadas venham, orçam pa orçare, orçar, fica aqui assim, orçar elas agora 

chegam e eu explico como é, está bem? (20 passos). 

-Eu: -Está bem.  

.-Portanto, antigamente o pão demorava muito tempo a cozer, demorava sete 

ou oito horas.  

-Eu: -Sete ou oito. 

.-Sete ou oito horas, e agora é diferente. 

-Eu: -Num forno de lenha? 

.-Mas este forno tem, também é de lenha. 

-Eu: -Mas quero dizer, quer dizer, um forno de pedra? 

.-Os fornos antigamente eram muito frios, era o ambiente muito frio, eram de 

telha, daquela telha antiga, e era muito frio, era muito frio. Agora as 

empregadas andam  aqui de batinha branca, manga curta, andam aqui à 

vontade mas antigamente não, passávamos uma noite inteira a cozer 50 quilos 

de farinha, 50 quilos, eu também ainda cozi no pão antigo, mas depois que 

ganhei dinheiro fiz aqui esta padaria, não é?... De maneira que elas agora 

venham, vêm orçar, orçar, que é assim, põem ali, elas estão um quarto de hora 

a orçar este pão, orçam trezentos e vinte “trigos”, trezentos e vinte “trigos”, 

depois põem aí, deixam ----------- , depois tendem, fazem o trigo regional de 

Favaios, que é a tradição da nossa terra, não é?, mas vão ver, a menina vão 

ver, a senhora,  e depois o pão tendido, fai-se assim, depois os trigos põem-se 
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aqui, está a ver os triginhos aqui?. Estes são os triginhos, trigo regional de 

Favaios.” (Entrevista a Dona Aninhas, 5-04-1998) 

 

Como observamos na anterior etnografia, o pão é um alimento fundamental na 

alimentação e está associado na religião cristã ao corpo de Cristo. Desde os 

espigueiros com cruzes, até as benções da missa ou o costume de muitas 

zonas rurais de bicar o pão se este cair ao chão, são expressões desta raíz de 

significados cristãos associados ao pão. 

 Em Favaios, a produção do pão era feita antigamente em quatro fornos: 

o da família das Feixocas, o dos Barcelos, o dos Pereiras –na Rua do Pinheiro-

, e o dos Paredes. Muitos deles eram arrendados temporariamente para a 

fornada, em pagamento do qual se deixava ao proprietário do forno farinha ou 

pão. Na actualidade esse funcionamento comunitário das fornadas tem-se 

perdido e cada família costuma ter o seu forno.  

Em resumo os processos de fabrico são: levedar, amassar, cortar o pão, 

fender e enfornar. Estas são pensadas socialmente como tarefas femininas 

desde o ponto de vista do género. Os homens dedicam-se a distribuir no pão e 

a fornecer os produtos necessários para o seu fabrico. Também é certo que 

Dona Aninhas distribuiu o pão em locais de perto do concelho de Alijó.  

Além do pão, há outros produtos gastronómicos muito interligados, mas 

fabricados em datas de especial releve no calendário:  

 Bola regional de Favaios: É uma bola de carne feita com frango, 

vitela e porco, além de massa de ovos. Realiza-se no Natal, na 

Páscoa e na Festa do 4 de Agosto.  

 

-“Nos fazemos aqui uma bola de carne, por acaso de tarde. Olha, esta 

semana se estiveram aqui vão ver a tradição, a tradição aqui da bola de 

carne, vêm fazer os particulares pra Páscoa, trazem a carne, trazem as 

formas e fazem aqui os bolos, aquela tradição aqui é: Na festa de 

Agosto, na Pascua, e quando tem festas, eu por acaso também faço pra 

vender. Eu esta semana tenho bastantes encomendas. O que 

antigamente ponhiam assim um por um, agora é mais fácil, agora é mais 

fácil porque esta padaria já é mais moderna, agora fui eu que a fiz, tive 

que facilitar mais as coisas não é?” (Dona Aninhas, 5-04-1998) 
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-“A nossa bola de carne é assim: põe-se o azeite na panela, põe-se uma 

cebolinha, parte-se a vitela em bocadinhos e põe-se, parte-se a febra de 

porco e põe-se, parte-se o frango e põe-se na panela, o salpicão, a 

linguiça, leva isso todo, depois deixa-se guisar... nestes tabuleiros fazem 

as bolas, junta-se aqui muita gente,... põe-se aqui uma capa, primeiro é 

o azeite, depois a massa, depois põe-se uma camada de carne, depois 

torna-se a cobrir com massa, ... a gente arrola assim aqui, e depois 

levedar meia hora, e levar pro forno.” (Dona Aninhas, 5-04-1998) 

 

 Bola de ovo: O mesmo que a anterior mas sem carnes e com mais 

doce.  

 Bolo rei.  

 Pizzas:  

“.-Engraçado que ninguém as fazia, e um ano puxe-me aqui a fazer, eu e a 

minha filha, estava cá de férias, e depois passou ca um senhor e diz-me assim: 

-Olha, também fazes isso?  

.-Faço mas é pra min. Diz-me: 

-Dás-me quatro.  

.-Eu disse sim, que à venda não havia. Disse ele: 

-Continua a fazer, estão boas.  

.-Eu nem levei dinheiro, dei-lha. (tose) São muito boas as pizzas com esta 

massa... 

.-E então eu na altura comprei no Intermarchê uma pizza, lá em Vila Real, e 

não gostei dela, não gostei ...(não gostou de uma pizza de fora) “eu fágoas 

sempre melhor”. “As coisinhas caseiras estão melhores”. (Dona Aninhas, 5-04-

1998). 

 

 Arrufadas: doces de coco.  

 

Há uma técnica dos saberes locais para  saber se o pão está bem cozido, esta 

é: varrer o chão e pousar o “trigo” nele, se aparece o chão húmido significa que 

o pão está bem cozido.  
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No fabrico do pão há um debate em Favaios sobre a autenticidade no 

seu processo de fabrico. Na paderia das Queridinhas o pão coze-se no forno 

de lenha antigo e o pão ainda leva restos da brasa, é isso mais autêntico? 

Porém o forno da paderia Santa Bárbara é de lenha (carvalho) mas tem 

aspecto de ser eléctrico porque tem uma forma moderna, termómetros, gralhas 

de ferro, etc. O que acontece é que o pão não é tocado directamente pelo lume 

e as pessoas que vão lá pensam que é um forno eléctrico. A pesar da mudança 

tecnológica (ex.: uso de batedeiras e amassaeiras eléctricas) o pão é vendido 

como algo artesão, feito a mão em casa e alguns elementos tecnológicos da 

tradição são ainda utilizados na padaria:  

  

“Esto é todo feito a mão, só que o nosso forno, depois nos facilitamos a vida de 

trabalho, não é?, o primeiro era assim, metia-se um trigo de cada vez, e agora 

não, nesta pá, nesta pá metem-se uns quarenta(70 passos). 

-Eu: -Esta é a pá. 

.-Esta é a pá, esta é a pá de meter o pão ao forno, e esta a pá de o tirar, mas 

antigamente eram esta pás, de pão, também existe que é pra tirar a nossa bola 

de carne.” (Entrevista a Dona Aninhas, 5-04-1998) 

 

Esta mudança tecnológica não é a única, existe também uma mudança 

económica na produção: “Fazemos mais pão agora numa noite do que 

antigamente numa semana” (Sr. Eduardo, 5-04-1998). E e no preço do pão, o 

pão trigo de quatro cantos custava em 1998 uns 50 escudos (preço de venda 

ao público), o que agora custa à volta de 1 euro, isto é, multiplicou por três o 

seu preço em 5 anos. Esta mudança está associada à adopção do euro como 

moeda. E se temos em atenção que a Paderia Santa Bárbara faz uma média 

de 3000 pães por dia poderemos fazer uma estimação da conta de exploração 

da empresa.  

Também existe uma mudança na forma de organização social da 

produção, como observaremos a adquisição da propriedade dos fornos e a 

criação de pequenas empresas familiares estará associada a uma forma de 

organização social que combinará estratégias familiares com estratégias 

capitalistas (ex.: asalariados não membros da família e familiares que 
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trabalham como se fossem asalariados ). Este processo de mudança social é-

nos explicado por Dona Aninhas:  

“...de solteira, eu fazia pão numa padaria alugada (30 passos), mas 

depois comecei a ganhar dinheiro, o meu marido veio de África, e aluguei uma 

padaria lá em baixo, depois arranjei dinheiro e fiz a minha padaria, quem 

trabalhava antigamente na padaria era eu, o meu marido e uma empregada, 

hoje tenho seis empregadas a vender, a fabricar o pão, e temos três carros a 

vender, fazemos aqui o concelho de Alijó, o concelho da Pesqueira e o Porto. 

O meu marido vai três vezes por semana ao Porto, sai daqui às quatro da 

manhã, e anda todo o dia por lá, chega aqui por volta das duas, três da tarde, 

mas ando também eu e o meu filho aqui a vender.” (Entrevista a Dona Aninhas, 

5-04-1998) 

 

5.4. A distribuição do pão 

Antigamente a distribuição do pão realizava-se a pé ou em burro, chegando a 

percorrer distâncias de 50 kms como a que existia entre Favaios e Tabaça.  

 
“Iam a pé pra, pa Vila Real co trigo, co canastro á cabeça ou dentro dum saco. 

Não havia carros como agora, e, e também em burras, levavam em burras.” 

(Madrinha, 8-04-1998) 

  

“Agora fabrica-se mais pão numa noite do que antigamente, sei lá!, num mês. 

Eu tenho três carros a vender pão, carregam duas e três vezes por dia; 

antigamente andavam só de burros e de cabalos e de machos, era assim.” (Sr. 

Eduardo, 5-04-1998) 

 

Podemos considerar dois tipos de estratégias de distribuição e venda do pão. 

Uma é a de aqueles padeiros que têm clientes fixos, que madrugam cedo para 

que os seus clientes tenham o pão feito durante a madrugada. Outro tipo é a 

daqueles padeiros que chegam à povoação por volta das 9:00 horas, apitam o 

claxom e são procurados pelas pessoas.   

 

 

1. Percursos de Eduardo João:  
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 6 de Abril de 1998: Favaios, Vale de Mendiz, Bar Teixeira, Quinta da 

Noval, Pinhão, Casais, Ervedosa, São João da Pesqueira, Soutelo 

do Douro, Nagoselo do Douro e regresso a Favaios.  

 “Saimos às 6:30 horas. Tomamos um café em Favaios e fomos lá na 

direcção do Pinhão... a manhã era fria e a paisagem exótica: vinhas, 

vides, quintas, oliveiras...” (Diário de Campo, 6-04-1998). 

 6 de Julho de 1998: Favaios, Bar Teixeira, Vale de Mendiz, Quinta 

da Noval, Pinhão, Casais, Ervedosa, São João da Pesqueira, (Vale 

de Vila), Soutelo do Douro, Ervedosa, Pinhão, Pesinho, Poça, Covas 

do Douro, Donelo do Douro, Tornão, Gouvinhas, Pinhão, Favaios. 

 “Demos uma volta maior por Sabrosa (segundas, quartas e sextas), 

lugar de origem da sua namorada. Sai às 6:30 horas e regressa 

pelas 13:30-14:30 horas. Toma uma bica em Favaios e algo mais 

num barzito da Pesqueira... Fomos lá à casa da sua namorada, na 

montanha, numa zona do concelho de Sabrosa... onde vive com a 

sua mãe, um irmão e uma outra irmã. O João levou-lhe revistas de 

“fofoca” (Gente...). O Eduardo despediu-se dela com beijinhos e 

combinaram para a tarde em Favaios.” (Diário de Campo, 6-07-

2004) 

 Rituais de interacção: O carro chega à casa dos clientes, detem-se e 

apitava com o claxom, dando o aviso sígnico da sua chegada, 

nalguns casos as mulheres estão à sua espera, outras acordam e 

ligam a luz, cumprimentam-se e atiram a chave da porta ao João, 

que deixa o saco com o pão no interior da casa-vivenda (nalguns 

casos funciona também como loja). Nalguns lugares já deixam o 

saco pronto para que ele deixe a quantidade de pão combinada. 

Algumas pessoas pagam a fiado, isto é, o pagamento não é 

imediato, porém o vendedor anota a transação e a dívida, que será 

pagada no fim de semana em dinheiro ou em cheque. Além de mais 

o João recolhe o pão que sobrou do dia anterior. A maior parte dos 

clientes são mulheres. João trata geralmente aos clientes por “você” 

e é consciente de que é preciso dar-se muito bem com todos.   
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 A carrinha do padeiro é um carro social que não só serve para 

distribuir no pão, porém também para transporte de pessoas com as 

quais se reforçam os laços de solidariedade: “Em Casais, recolhe ao 

José, um seu amigo que namora lá com uma rapariga com a qual 

dorme lá, logo leva este até Ervedosa, donde o José tem uma 

mercearia” (Diário de Campo, 6-04-1998).  

 Os produtos: Vende-se pão trigo, mas também farelo para os animais 

e secretamente enchidos (alheiras e fumeiro) feitos por uma mulher 

de São João da Pesqueira.  

   

2. Percurso de Eduardo (9 de Abril de 1998) 

 “Tomei o pequeno almoço com os Eduardos (pãe e filho): café, 

presunto, bola de ovo,... Saimos na carrinha grande e quando 

saiamos de Favaios ele fez o sinhal da cruz, eu também; a 

viagem foi boa, falamos da minhas coisas (aulas, finanças) e das 

suas. “ (Diário de campo, 9-04-1998). 

 A viagem inicia-se às 5 da madrugada. O Sr. Eduardo faz esta 

viagem 3 vezes por semana –terças, quintas e sábados. 

Chegamos ao Porto logo de 2 horas e a distribuição do pão por 

cerca de 30 estabelecimentos estendeu-se desde as 7:00 horas 

até ao meio-dia. Vendemos um total de 935 trigos, representando 

46.750 escudos dos antigos. Esta estratégia de venda na área 

metropolitana do Porto iniciou-se no fim do ano 1997, motivados 

pela necessidade de abrir novos mercados quando as coisas “lá 

por cima” começaram a baixar. Faz 20 anos que enviavam pão na 

camioneta para o Porto, mas demorava muito e o pão não 

chegava tão fresco. “Assim é a vida” como diz o Sr. Eduardo 

reiteradamente. 

 Para melhor entender este percurso de distribuição é chave o 

papel do Sr. Carlos Monteiro, um reformado viúvo que actuava no 

ano 1998 como mediador na cidade, magnífico relações públicas, 

conhece a cidade como a palma da sua mão –guia ele a carrinha 

na cidade- e posuí umas magníficas habilidades sociais para o 
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negócio. Ele é natural de Favaios e mora no Porto desde os 12 

anos. Tinha em 1998, 67 anos. Fez-se amigo do Sr. Eduardo há 

alguns anos e constituí uma peça chave na distribuição do pão e 

na conquista de novos clientes para a padaria. Foi ele quem 

iniciou os testes de venda em Novembro de 1997 e em Abril de 

1998 os clientes eram à volta de 30. Ele faz esta actividade sem 

receber dinheiro em troca. O que recebe é o pagamento de um 

almoço num dos melhores restaurantes da cidade do Porto, pão e 

fumeiro do Alto Douro. Este facto demonstra como num sistema 

no qual o intercâmbio de mercado é dominande as trocas de 

reciprocidade entre pessoas consideradas socialmente iguais 

subsistem em articulação. 

 Estabelecimentos percorridos: Churrascaria do Amial, Pastelaria 

de Montes dos Burgos, Carvalhido, Mercado do Bolhão, Sissi –

Rua do Dom Jardim-, Primar –Carmo-, Mercearia da Rua da 

Alegria, Restaurante Tripeiro –Praça dos Poveiros-, Restaurante 

Palmeira, Casa dos Queijos –No fim da Rua Sáa da Bandeira-, 

Super Casavillares –Rua Formosa, Sociedade Papeleira Colonial 

Limitada, Carpan Associado –Rua do Freixo / Rua da Estação de 

Campanhã-, Churrasco e Campanhã, Loja da Rua do Amparo 

141, Mercado de São Caetano, Confeitaria “A Nova Barca Doce”, 

Restaurante Porto Rio de Rio Tinto, Doce Alto –Confeitaria da 

Areosa-, Confeitaria Lueva –Rua Nova de São Crispin 56-, 

Primazia –Rua da Constituição-, Confeitaria da Praza do Marqués 

de Pombal, Assador típico –Rua D. Manuel II-, Casa São Miguel –

Praza Mouzinho de Alburquerque-, Churrascaria de Montes dos 

Burgos –Circunvalação-, Mercearia do Amial, Fumeiro do Amial –

São Mamede de Infesta-, Churrasqueria do Conde –São Mamede 

de Infesta-. 

 As estratégias de venda às lojas do Porto não evitam algumas 

tensões e negociações, como sucedeu na Sociedade Papeleira 

Colonial Limitada, “...uma loja “tradicional” da Rua Formosa. À 

nossa chegada, os proprietários estavam a dizer que a 

apresentação da bola de ovo e o quatro cantos não era boa, que 
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ali só se vendiam produtos com três BBB (bons, bonitos e 

baratos). O Carlos Monteiro diz-lhe que as pessoas também 

experimentavam e conheciam melhor o produto, então cortou 

uma bola de ovo e deu-lha a provar ao dono da loja. No fim 

aceitaram todo o combinado (160 trigos).” (Diário de Campo, 9-

04-1998).  

 

3. Percurso de Dona Aninhas (7-12-1998) 

 Saimos às 7:00 horas e concluimos o reparto pelas 11:00 horas 

aproximadamente: Favaios, Alijó, Castedo, Cotas, Pôvoa, Alijó, 

Vilarelho, Châ (café), Presandães, Alijó, Favaios, Sanfins, Favaios. 

Durante a tarde ainda distribuí mais pão em Cheires. 

 “A competição com as outras padarias é forte. A padaria da 

Barriguda vende casa por casa a 45 escudos, à baixa, mas Dona 

Aninhas vende a 50 escudos (42,5 escudos aos comércios). Os 

comércios são mais fieis, mais seguros, pois asseguram um número 

xis de pães vendidos.” (Diário de Campo, 7-12-1998).  

 Um orçamento tempo quotidiano de Dona Aninhas seria o seguinte:  

6:00 horas Acorda, toma o pequeno almoço e carrega o pão na 

carrinha Citroën Berlingo 

7:00 horas Inicia o seu percurso 

8:30 horas Toma café no Châ 

8:50 horas Acorda a nora do seu filho 

9:00 horas Regressa a Favaios e da-lhe leite à Madrinha 

(cuidado familiar). Dá-lhe informação para a 

Teresinha e a nora do seu filho. 

9:15 horas Continua o reparto 

11:00 horas Regressa de Sanfins 

13:00 horas Almoço familiar 

15:00 horas Leva pão a Cheires 

19:30 horas Deita à Madrinha no seu quarto 

20:00 horas Jantar. Preparar o almoço do dia seguinte. 
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5.5. Entre o rural e o urbano 

Durante as minhas estadias neste terreno tive oportunidade de escutar muitos 

discursos e conhecer muita gente que se debatia à volta deste dualismo, não 

só escutei isto na voz dos membros da família estudada como também de 

outras pessoas. O certo é que o rural é utilizado como um argumento emotivo 

das identidades, não só pensado como um espaço, porém como um modo de 

vida sossegado, com base em relações de parentesco e vizinhança e melhor 

que o modo de vida urbana:  

 

“Vive-se melhor no Porto, mas nos gostamos mais da nossa terra, é mais 

saudável. Esto é mais saudável que a cidade, mais sossegado” (Senhora, 50 

anos, 2-07-1998)  

 

O modo de vida urbano é pensado como negativo e definido pelo 

anonimato e por “ninguém repara num”, além de ser uma vida “muito axitada”. 

Esta ideologia da anti-cidade é bem expressa nas delimitações linguísticas que 

explicitam esta divisão. Nos meios urbanos fala-se em “deitar no copo”, mas no 

rural de Alijó disse “botar no copo”, uma expressão esta segunda ainda 

conservada na Galiza.   

Paradoxalmente o processo de urbanização do espaço rural é um facto, 

ao nível tecnológico este processo manifesta-se claramente (telemóvel, carro, 

...), mas também ao nível de determinados valores e aspirações como o facto 

de ter um carro bom, vestir bem, viajar e passar férias. O espaço rural passou a 

ser um interstício da urbe global.   

 

CONCLUSÕES 

1. Falou-se durante algum tempo da desagregação da chamada família 

“tradicional”, sabemos que este termo visto em perspectiva histórica tem muitas 

fraquezas, mas podemos afirmar que a tal mudança da família alargada ou 

extensa para uma estrutura familiar nuclear tem muitos matizes em muitos 

contextos. Como observamos, a família estudada representa uma permanência 

da estrutura da família extensa e o seu jogo de relações. As mudanças afectam 

ao terreno do respeito de novos valores como a intimidade dos membros da 
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família e a transmissão de determinados bens antes da morte dos pais, com o 

objectivo de desenvolver uma melhor reprodução familiar.  

  

2. Para a família observada, o valor do pensado como tradição –saberes locais- 

e da transmissão desta é um instrumento social para a sua reprodução:  

 

“...Um moscatel de mais de cem anos, feito pelo meu avô, deu-lho a meu pai e  

meu pai deu-me a min” (Homem, 55 anos, 5-4-1998) 

 

Assim quando alguém quebra essa transmissão intergeracional afirma-se que 

“os filhos não seguem a pedalada dos pais”. 

 

3. Duas são as imagens sempre sublinhadas do ofício de padeiro: a da dureza 

do trabalho e a da luta contra a fome ganha pelo padeiro. Um dos muitos 

excertos etnográficos que condensa esta ideia é o seguinte discurso: “Há uma 

coisa nestas famílias, os filhos dos padeiros nunca passavam fome, pão e 

caldo tinham sempre” (Sr. Eduardo, 8-04-1998).  

 

4. Como pudemos observar no caso etnografiado, o contrato de matrimónio de 

um padeiro é também um contrato de trabalho. A esta mesma conclusão chega  

Bertaux (1993: 247) para o caso francês. 

 

5. Igual que acontece no caso dos padeiros franceses (Bertaux, 1993: 244), a 

família de padeiros estudada orientou os seus filhos para outro ofício, foi por 

isso que lhes foram dadas aos filhos oportunidades de estudo no ensino 

superior e de emprego como quadros comerciais médios. Esta estatrégia de 

dotar de capital curricular escolar aos filhos para que possam ascender 

socialmente não resultou e a família teve de utilizar estratégias de reprodução 

utilizando o que eles denominam como “tradição”. A tradição é assim um 

elemento da Modernidade que se actualiza no presente em função das 

necessidades de reprodução familiar.  

 

6. A família de padeiros estudada adopta uma cultura de empresa e gere um 

capital social que é muito importante. As redes sociais e a clientela são o mais 
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importante para um padeiro, sendo capaz de servir esta com atenção, ainda 

perdendo agora para ganhar depois. Pude observar como quando a paderia 

não tinha pão, eles iam comprar a outras paderias para servir aos seus 

clientes, poucas vezes se lhes dizia que não havia pão. O valor de uma paderia 

é a mesma clientela, o que significa um conjunto de relações. À mesma 

conclusão chega Daniel Bertaux (1993) para o caso francês.   

 

-`Temos sempre que lutar, mas se eu não vendo aqui vendo noutro lado´(Dona 

Aninhas, 7-12-1998).   
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ANEXO 1: GUIÃO DA HISTÓRIA DE VIDA 

 

Formulário 1:  

-Nome. 

-Endereço. 

-Data e local de nascimento. 

-Estado civil. 

-Ocupação. 

-Nivel educacional. 

-Número de flhos. 

-Informação sobre migrações. 

 

Formulário 2:  

-Casas de familiares na sua vizinhança?. 

-Listagem de todos os seus parentes?. 

-Outras pessoas que sejam como se fossem da sua família?. 

 

Formulário 3:  

-Pais, filhos, tios, mulher, primos... segundo o Ego. 

-Nome oficial e alcunha, endereço, idade, profissão, nível educacional, história 

residencial, estado civil, filhos, experiência de migração de cada elemento 

citado.  

-“Os limites da genealogia são os limites do conhecimento que Ego tem do seu 

universo familiar”.  

 

Formulário 4: História de nascimentos 

-Quantas crianças teve?. 

-Como se chamam?. 

-Quando nasceram?. 

-Quem foram os padrinhos?. 

 

Formuláro 5: Residência e co-residência 

-Locais em que o Ego se lembra de ter vivido. 

-Datas das mudanças. 



37 

 

-Indivíduos que partilhavam a casa com Ego. 

 

Formulário 6: História migracional 

-Mudanças temporárias ou não de residência. 

-Razões da migração. 

-Destinos.  

 

Formulário 7: Educação 

-Habilidade para ler e escrever.  

-Anos de escolaridade. 

-Razão para o abandono da escola. 

-Valor dado à educação. 

-Formas de escolaridade não obrigatória. 

 

 

  


