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Resumo

A ideia de Jean Baudrillard de que um objeto, para além do seu valor de troca ou 

de uso, tem valor simbólico é o ponto de partida para esta comunicação, que cruzará 

o Direito com a Tradição e as relações, por vezes tensas, que estabelecem entre si. 

Compreende ‑se: se o primeiro emana do Estado, é produto da racionalidade e tem 

força sancionatória, a segunda emerge de um uso, de um hábito passado entre gera‑

ções, muitas vezes ligada a crenças. Daqui pode decorrer a ideia imediata de oposição, 

mas uma reflexão sobre estas tensões conduzem ‑nos inevitavelmente ao elo cultural 

que une estes opostos. 

Nas sociedades tradicionais, no seu dia ‑a ‑dia, os alimentos têm um valor de uso ou 

de troca, reservando ‑se alguns deles para ocasiões especiais, profundamente ligadas 

ao campo religioso ou profano, como o consumo de cabrito na Páscoa, por exemplo. 

Nas últimas décadas, sobretudo depois de 1997, assistiu ‑se a uma forte tensão entre 

os produtos que compõem a gastronomia tradicional portuguesa e as diretivas comu‑

nitárias que condicionavam a sua produção, como aconteceu no caso «das matan‑

ças do porco». A defesa de um estatuto exclusivo para os produtos «ameaçados» 

permitiu ‑lhes não só continuarem a ser produzidos, como também viram chegar a 

certificação de origem, conferindo ‑lhes outros valores semióticos, fazendo ‑os entrar 

na sociedade de consumo pelas evocações que provocam, como a memória, e por 

alcançarem o estatuto de mercadoria ‑signo. 

Para Lipovetsky (2010, pp. 199 ‑200) as refeições fartas já não estão na moda. 

Essa felicidade pertence ao passado. Na atualidade, o consumidor procura alimen‑

tos saudáveis, genuínos, de produção tradicional – mas fortemente controlada pelos 
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regulamentos de Saúde Pública. É a «frescura» e a «naturalidade» dos produtos tra‑

dicionais que motivam consumidores a deslocações a feiras de fumeiro, ou a merca‑

dos biológicos, na tentativa de reencontrar a felicidade perdida, valorizando as ori‑

gens tradicionais e a diversidade dos alimentos, os quais passaram a surpreender em 

receitas descontextualizadas – como é o caso do Folhado de Cabrito com mescla de 

Alfaces (Pousada de Viseu, Ementa de 2016). 

Demonstrar como se processaram estas alterações no consumo e o impacto nos 

modos de vida é o que se pretende desenvolver com este trabalho. 

Palavras ‑chave: cultura; Direito e Diretivas Comunitárias; gastronomia; signo; tra‑

dição; «valor de uso»; «valor de troca».

1. INTRODUÇÃO

Quando falamos em consumo estamos a considerar não os objetos e bens mate‑
riais que cumprem uma funcionalidade ou que satisfazem uma necessidade, 
independentemente da quantidade de que dispomos, mas estamos a ponderar 
a «organização de tudo isto em substância significante, (...) criando um discurso 
coerente, (...) [desenvolvendo] uma atividade de manipulação sistemática de sig‑
nos.» (Baudrillard, 2000, p. 206) 

Nas comunidades onde as práticas tradicionais estão mais presentes, muitos 
dos objetos em uso fazem parte da experiência quotidiana apenas pela sua fun‑
cionalidade. Contudo, outros há que adquirem a dupla condição de instrumento 
e de signo. 

O que distingue a tradição da modernidade não é o fragmento cronológico, 
mas o modo como se interpreta e representa a experiência. «Daí a natureza ten‑
sional da relação que estas duas categorias da experiência estabelecem entre si.» 
(Rodrigues, 1999, p. 52) 

Em Portugal – apesar da gesta dos Descobrimentos, abrindo ‑o a novas realida‑
des, colocando em contacto gentes, línguas, mitos, rituais, alimentos, costumes 
(numa palavra: culturas) e que em locais muito distantes da sua origem legislou e 
ordenou territórios, edificando símbolos do poder administrativo, militar ou reli‑
gioso –, pode parecer um paradoxo que no seu território original tenha perdurado 
durante séculos o isolamento de populações que foram mantendo inalteráveis as 
suas tradições. Para este isolamento, contribuíram vários fatores: a orografia, o 
clima, a forma como se desenvolveu a administração do território e a demogra‑
fia. Contudo, a partir de meados do século XX, surgem crescentes alterações ao 
modo de vida tradicional, motivadas pelo gradual contacto com os emigrantes, 
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pelo ligeiro desenvolvimento dos transportes e telecomunicações – que acelerará 
nos anos 90 desse século –, e pela Lei – que terá um grande impacto –, sobretudo, 
após a assinatura do Tratado de Adesão à Comunidade Económica Europeia, em 
1985. Este estudo desenvolve ‑se em torno da realidade das Terras de Barroso. 

2. DA NATUREZA E DO CLIMA

«(...) digo que está esta freguesia situada no fim de huma serra munto alta 
quasi comrespondente a ella na altura, chamada a Serra das Alturas, sitio 
munto alto e áspero no tempo do Inverno, e de todas as mais partes cercada 
de montes ásperos em os quaes en ella assiste neve munta parte do anno e 
della se descobre partes dos arredores da villa de Mundim de Basto e huma 
capella que está propinqua1 à dita villa que dista desta mais de hoyto legoas, 
(...) e sobindo ao alto da serra, sitio pouco afastado do lugar da parochia aonde 
está huma fonte que nunca seca chamada Fonte da Rês, se descobre munta 
parte do Reyno de Portugal, raias da Gualliza e de Castella que vem a soer 
neste nosso Reyno principiando no Norte para a parte do Poente se descobre 
quasi todo o comcelho da villa de Monte Alegre (...).» (Cosme, 2011, p. 201) 

Limitada a norte pela Galiza, a poente através das serras do Larouco (1.525 m) 
e do Gerês (1.434 m), a nascente pelo rio Tâmega e a sul pelos concelhos de Cabe‑
ceiras de Basto e Vieira do Minho, a região barrosã, com uma área de 1.130 km

2
, 

integra na totalidade dois concelhos2 ‑ Montalegre e Boticas – e faz parte do vasto 
sistema montanhoso galaico ‑ duriense, formado essencialmente por rochas erupti-
vas e metamórficas – granitos, xistos e quartzitos (Mattoso, 1992, p. 21). A génese destas 
rochas e o seu comportamento perante a erosão vão determinar as formas de 
relevo das Terras de Barroso, que apresenta dois planaltos – o Alto Barroso, acima 
dos 700 metros, e o Baixo Barroso, até àquela altitude – criando condições climá‑
ticas muito especiais. 

Com efeito, as Terras de Barroso são caraterizadas pela elevada precipitação 
anual, muita nebulosidade, ventos fracos a moderados soprando predominante‑
mente do quadrante oeste, com amplitudes térmicas consideráveis e com uma 
insolação anual média de metade da verificada no sul do país. 

1 Do Latim, próximo.
2 As freguesias de Soutelinho da Raia, no concelho de Chaves, e algumas freguesias dos concelhos de 
Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto também fazem parte desta região. 
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Em conclusão, a região de Barroso está integrada num sistema montanhoso, 
que lhe molda o clima, na classificação de Koppen, Csb – clima temperado medi‑
terrâneo, verões brandos e chuvas no inverno –, na cultura popular nove meses de 
inverno e três meses de inferno, e que vai condicionar o tipo de ocupação da terra e o 
desenvolvimento das atividades humanas, como veremos adiante. 

		 FIG. 10 – Atlas Precipitação total anual 
em Portugal Continental, 1971-2000.  

Fonte: IPMA

FIG. 11 – Atlas Insolação total anual 
em Portugal Continental, 1971-2000. 

Fonte: IPMA

3. DA OCUPAÇÃO HUMANA

As extensas serranias desempenham um papel importante na ocupação humana, 
que – na fase do Bronze Final – prefere implantar ‑se estrategicamente em zonas 
altas, quase sempre fortificadas, dando origem a numerosos castros, muitos 
deles inventariados por Fernando Barreiros3, no início do século XX, ou por Luís 
Fontes e Francisco Andrade4

 
em 2007. O isolamento destas populações vai ser 

contrariado com a chegada dos romanos que vão atravessar a região com uma 
via imperial, ligando Aquae Flaviae (Chaves) a Bracara Augusta (Braga). Contudo, 

3 O arqueólogo Fernando Barreiros inventariou 53 castros no concelho de Montalegre e apresentou o 
seu trabalho na revista O Arqueólogo Português. 
4 Estes arqueólogos procederam à revisão do inventário dos castros no concelho de Boticas, 
concluindo pela existência de 67 castros. 



ALIMENTOS, LEIS E SIGNIFICAÇÃO

MODAS, MODOS, MANEIRAS  |  239

outras vias de menor importância são também construídas, conectando outras 
localidades das Terras de Barroso, rica em minérios de estanho e outros (Costa, 1987, 
p. 55). Entre a queda do Império Romano e o nascimento da nacionalidade – «as 
primeiras nações europeias ter ‑se ‑iam formado a partir de tais laços5

 
e elas terão 

servido como modelo para a formação das nações noutros continentes (Sobral, 
2010, p.  84) –, a região foi sucessivamente ocupada, com intensidade e forma 
variável, sublinhe ‑se pelos Suevos, Visigodos e Mouros. Dom Afonso Henriques, 
ao doar territórios, fez florescer hospitais (Vilar de Perdizes e Dornelas), mostei‑
ros (Pitões) ou albergarias (Salto). 

As preocupações defensivas levaram à criação de alguns castelos, como o de 
Montalegre, cuja vila receberá, em 1273, de Dom Afonso III foral e beneficiará de 
isenção de portagem com o Foral de Moncorvo de D. Manuel I, em 1512. 

	Fig. 12 – Foral de Moncorvo, Dom Manuel 1, 1512, p. 4.  Fonte: Museu Abade do Baçal

5 «antes de haver nações existiam etnias e agregados familiares definidos por nome próprio coletivo, 
mitos de uma ancestralidade comum, memórias partilhadas, elementos culturais também comuns, 
como a língua, religião, costumes, associação com um território (a «terra natal»), a existência de um 
sentido de solidariedade para sectores específicos da população» (Smith 1991, 20 ‑21)
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Entretanto, por mais de quinhentos anos, as pequenas comunidades da região 
montanhosa barrosã são bastante poupadas das lutas e escaramuças fronteiriças 
que ocorriam com frequência no leste português, interrompendo ‑se em 1665, com 
a Guerra da Restauração e em 1809, com a chegada da Segunda Invasão Francesa, 
após a qual retomou à normalidade das suas atividades ligadas principalmente à 
agricultura. 

Dos inúmeros cursos de água que cobrem a região, destacam ‑se os rios 
Cávado, Rabagão, Beça e Tâmega, que fecundam os campos, modelam a paisagem 
e abastecem as albufeiras6

 
criadas pela mão humana a partir da década de 50 do 

século passado. 
Contudo, a água esteve sempre presente no dia ‑a ‑dia das populações barrosãs 

ao ser utilizada conforme as suas necessidades. 

«digo que não nasce caudaloso, mas corre todo o anno (...), digo os povos 
uzam livremente das suas lagoas para a cultura dos campos sem pensão 
alguma, (...) tem hoyto moinhos negreyros e hum pizão, e não tem noras, 
nem outro engenho, (...) que cria algumas trutas, mas poucas e piquenas.» 
(Cosme, 2011, pp. 205 ‑206)

A água usada livremente é fonte de energia e permite as regas dos lameiros7
 

e dos campos de cultivo, que pouco produzem em variedade e quantidade, como 
nos testemunham – sob juramento – vários párocos da região barrosã, em 1758. 

«Esta terra hé pobre, vivem os [h]avitadores della bastantemente acoxados 
por cauza do pouco rendimento della e rigurozos frios no tempo do Inverno. 
(...) digo que os frutos da terra que os moradores recolhem com maior 
abundância hé centeio, vinho nada, milho alvo só por fruta, e milhão nada. 
(...) digo que a serra hé povoada de urzes a que chamam [v]ulgarmente matos. 
Não tem hervas medicinais, e não hé cultivada senão em algumas avas della 
que não pordus senão centeio. (...) nella pastam munto gado meudo. (...) há 
pouco pam e azeite para gastos das cazas.» (Cosme, 2011, pp. 201 ‑206) 

O centeio é quase sempre o cereal mais cultivado e os restantes são muito 
limitados na generalidade das terras, pois o clima – como vimos – e a qualidade 

6 A primeira barragem a ser construída foi a da Venda Nova, em 1951. Alto do Rabagão, Alto Cávado e 
Paradela são as restantes da região.
7 Lameiro – terreno húmido ou temporariamente alagado, utilizado como pasto de animais. 
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dos terrenos são um obstáculo ao desenvolvimento de culturas mais exigentes e 
produtivas, como o trigo, o milho grosso ou a vinha. 

Entretanto, mais de dois séculos passaram conduzindo a algumas alterações 
nas práticas agrícolas nos dois planaltos da região. No Baixo Barroso – quase todo 
no concelho de Boticas – irrigado pelos rios Terva, Beça e Tâmega predomina a 
variedade de culturas, desde a vinha aos pomares e cereais. Nas zonas mais altas 
de Barroso, mantém ‑se o cultivo do centeio e da batata. 

«No século XIX, foi a vez de os planaltos de Trás ‑os ‑Montes se verem 
enriquecidos com uma cultura que, trazida dos planaltos andinos, fez furor 
na Europa do Oeste, a batata, que, pela boa aclimatação e posterior adopção 
pelas populações, veio a substituir quase totalmente o uso alimentar da 
castanha, tanto nestas paragens como na Beira Interior.» (Mattoso, 1992, 
p. 35) 

Nas Memórias Paroquiais refere ‑se a presença da «castanha da Índia» ou batata, 
dizendo ‑se que «em Montalegre a cultura é abundante» (Capela, 2006, p.  45), 
introduzindo ‑se rapidamente na dieta alimentar por todo o torrão transmontano. 

	

FIG. 14 – Crescimento demográficos dos concelhos de Montalegre e Boticas (a verde), entre 1864 
(círculos brancos) e 1960 (círculos negros). Cada círculo representa 5.000 habitantes. Fonte: INE, 
Recenseamento Geral da População no Continente e Ilhas Adjacentes, 15 de Dezembro de 1960. 

Em conclusão, a região das Terras de Barroso tem sido caraterizada pelo iso‑
lamento em que se encontravam muitas povoações, onde o crescimento demo‑
gráfico não se expressou de igual modo como em outras regiões, sobretudo as 
do litoral, várias vezes assolada por «pestes, epidemias [que] provocaram na Alta 
Idade Média um despovoamento quase completo nalgumas aldeias» (Fontes, 
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1982, p. 420), onde «não há correio e se serve do de Chaves que dista cinco legoas, 
e do da cidade de Braga que dista dés» (Cosme, 2011, p. 203), pela existência de 
pequenas comunidades rurais, que desenvolvem uma agricultura pobre, que ori‑
gina baixos rendimentos8, «terra preta, áspera e fria (...) terra pobríssima e das 
mais miseráveis que tem este Reyno» (Capela, 2006, p. 46), que condicionou o 
progresso das populações levando ‑as a adotar estratégias – os trabalhos comuni‑
tários – que mitigaram as dificuldades provocadas pelo clima e pelo isolamento 
em que se encontravam. 

«Isolados pelas serras, os barrosões mantiveram a sua originalidade racial e 
etnográfica até fins do século XIX e nalguns casos até meados do século XX. 
Há cerca de 30, 40 anos poucas estradas havia a não ser os velhos traçados 
das vias romanas, Braga – Chaves. O isolamento manteve o povo alheio à 
evolução dos outros e foi possível chegar até nós o Barroso de há 1000 anos 
ou mais.» (Fontes, 1982, p. 420) 

Português
Antigo e Médio

Influência fronteiriça

Minho
Transmontano

Galego

Barrosismos

Português Clássico

Português Moderno

Barrosismos

11% 6% 4%

43%

32%

15%

37%
37%

15%

FIG. 15 – Distribuição da influência 
linguística no falar barrosão.

FIG. 16 – Distribuição da partilha lexical 
no falar barrosão.

Para este isolamento também contribuirá o léxico das populações que incor‑
pora 37 por cento de palavras do princípio do português moderno (finais do 
século XVIII e inícios do século XIX), 37 por cento termos exclusivos do Barroso 
sem datação, 15 por cento do português clássico (séculos XVI e XVII) português 
antigo e médio (séculos XIII, XIV e XV) de acordo com os estudos levados a cabo 
pelo professor Rui Dias Guimarães, na obra O Falar do Barroso – o Homem e a Lin-
guagem, para quem «a linguagem falada pelo povo na vida quotidiana tem par‑
ticularidades próprias. Não só apresenta aspectos fonético ‑fonológicos interes‑

8 A superfície média dos prédios rústicos no distrito de Vila Real em 1936 era de 0,5 ha (Mattoso, 
1992b, p. 35) 
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santes, como a nível lexical inclui léxico característico que importa recolher e 
analisar» (Guimarães, 2002, p. 87). 

Em termos de partilha lexical, 43 por cento dos termos usados são comuns ao 
galego, 32 por cento são barrosismos, 15 por cento são comuns ao contexto trans‑
montano, 6 por cento ao Minho e 4 ao contexto fronteiriço próximo. 

«O falar barrosão corresponde a um subdialecto transmontano e alto‑
‑minhoto com personalidade linguística própria, conservado ainda pelos 
falantes com o estatuto socio ‑cultural de ‘agricultor’, ‘idade >65 anos’ 
e ‘analfabeto’ ou ‘sabe ler e escrever sem a 4a classe’, caracterizado por 
um grande conservantismo linguístico que o radica numa variedade de 
português antigo, mantido vivo pelos pastores e agricultores mais idosos nas 
recônditas aldeias comunitárias das serras que constituem a região natural 
de Barroso e que integram também parte significativa do Parque Natural da 
Peneda ‑Gerês, radicando matricialmente num bucolismo viril agro ‑pastotil 
da vida em oposição complementar dos locus oemenus e invictus; isto é, da vida 
amena da ‘ribeira’ verdejante e da vida áspera e dura dos cimos das serras, 
serras essas com a maior densidade de castros de Portugal.» (Guimarães, 
2002, pp. 592 ‑593) 

Como se disse, todo o contexto edafoclimático e cultural dá corpo ao comu‑
nitarismo que vai permitir a cooperação entre os diferentes agregados domésti‑
cos, que de outra forma teriam muita dificuldade em subsistir numa região tão 
adversa. 

Reunidos semanalmente na igreja, «os chefes do povo dão as «ordes» com a 
presença obrigatória de uma pessoa por casal (...) [e aplicam] os castigos aos fal‑
tosos, como a privação de certos direitos comuns, como o corte de lenhas e mato 
no baldio, ou se falta no forno, a proibição de coser nele» (Fontes, 1982, pp. 418 e 
420). Entre esta cooperação destacamos: 1) o Forno do Povo, pertença de todos os 
elementos da povoação e que implica a realização de trabalhos distribuídos pelos 
seus utilizadores e beneficiários, mas que também serve, no inverno, de «local de 
serão à noite e de convívio quente» (Fontes, 1982, pp. 418); 2) o Boi do Povo, animal 
reprodutor, propriedade comum dos lavradores da aldeia, por estes alimentado 
rotativamente em função do número de vacas que possuíam – fator socialmente 
diferenciador, uma vez que a posse de, pelo menos, uma junta de vacas era enten‑
dida como um recurso invejável; 3) as chegas de bois, um momento de luta entre 
dois Bois do Povo, realizado aos domingos ou dias religiosos, num local descam‑
pado, a meio das duas aldeias rivais 4) a vezeira, em que as cabras e ovelhas de 
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vários proprietários são agrupadas e encaminhadas para os pastos por pastor à 
roda segundo o número de richelos9; 5) o tratamento dos caminhos e regas; 6) as 
segadas ou malhadas, momento em que se separava o grão de centeio da palha, que 
juntava para este trabalho toda a aldeia e às vezes elementos das aldeias vizinhas; 
6) o Entrudo, que vai muito para além dos três dias que antecedem a quarta ‑feira 
de cinzas, celebrando, complementarmente, a quinta ‑feira Magra10, o domingo 
Magro11

 
e a quinta ‑feira Gorda12, melhorando ‑se a alimentação com destaque para 

os produtos à base da carne de porco (Fontes, 1992, p. 178); 7) a matança do porco, 
assunto que será aprofundado seguidamente. 

4. O BÍSARO DE BARROSO

Este animal descende do javali comum e pertence exclusivamente ao território 
europeu. Dá ‑se ‑lhe o nome de «Bísaro» nas regiões do centro e norte do país. As 
suas características morfológicas estão descritas por José Ferreira Macedo Pinto 
no Compêndio de Veterinária nos seguintes termos: 

«(...) cabeça grossa de fronte curta e chata, focinho comprido, boca grande, 
orelhas pendentes e longas até um pouco abaixo da linha dos olhos, corpo 
varudo, convexo e arqueado no dorso; peito com o diâmetro vertical muito 
superior ao horizontal o que lhe dá a forma chata, pernas compridas, 
sedas rijas de cor variável tendo cor preta a maior parte dos indivíduos. 
(...) Em Trás ‑os ‑Montes, Minho, Beiras e na Estremadura ao norte do Tejo 
predomina este typo; distinguindo ‑se suas variedades pela corpulência, côr 
e maior ou menor quantidade de cerdas. Encontram ‑se porcos que medem 
1,50 metros da nuca à cauda e quasi 1 metro de altura, dando em cevões 200 
a 250 kilogrammos.» (Pinto, 1878, p. 532)

Na região barrosã, a cultura castreja divinizava o culto dos borrões13, chegando 
até nós alguns topónimos e alguma estatuária em tamanho natural. 

9 O mesmo que cordeiro
10 19o dia antes do Entrudo
11 O domingo que antecede a quinta ‑feira Magra 
12 12o dia antes do Entrudo.
13 Animais reprodutores. 
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«Ao norte de Portugal e ainda em Espanha encontram ‑se, símbolos dum 
preistorico culto ibérico, monumentos sepulcrais e talvez votivos alguns. 
Assim temos: a Porca da Vila, em Bragança; o Berrão do Adro, da Parada de 
Infanções, que por sinal é uma fêmea, como se vê da vulva bem evidente; a 
Porca de Failde (Bragança); a Berroa da Tôrre de Dona Chama; os Berrões das 
Cabanas de Moncorvo, eram sete; a Berroazinha da Açoreira (Moncorvo);a 
Mulher de Pedra, de Fornos (Freixo de Espada à Cinta); a Porca de Murça.» 
(Alves, 1918, p. 318) 

É considerável, do ponto de vista cultural, o prestígio do porco. 
A arquitetura das casas expressa a divisão social. As dos mais ricos possuem 

um pátio murado e sobrado, com cozinha ampla, que também serve de quarto a 
toda a família, ou tem uma divisão para o casal. No rés ‑do ‑chão estão as vacas, a 
ceva e os porcos de cria, a junta de vacas, cabras e ovelhas, o lugar para as batatas 
e a pipa de vinho. Podem ainda ter varanda feita com balaustres de madeira e 
escadas com acesso pelo exterior exibindo trabalhos de cantaria. Quanto ao caba‑
neiro, o mais pobre, vive numa casa de piso térreo, onde a miséria extrema apenas 
dá para um chão de terra batida e para uma única divisão partilhada com os coe‑
lhos, o gato, o cão, os filhos. (Fontes, 1982, p. 417) 

5. A MATANÇA14

Depois do Dia de Todos os Santos, e após um período intensificado de engorda 
feito à base dos produtos locais e de origem vegetal – milho, centeio cozido com 
couves e batata – chega o dia da matança, que se quer frio, próximo das tem‑
peraturas negativas. É um dia de convívio entre vizinhos, amigos ou familiares 
de longe ou de perto. Na cozinha, junto ao fogo crepitante, juntam ‑se todos, 
«matando o bicho» com broa, uns golos de aguardente – que o tempo é áspero – 
e uma ou outra castanha assada... Mas é tempo de trabalho, há que aproveitar o 
frio para as carnes não se perderem. 

Os homens entram nas cortes, os porcos dormem aninhados na palha. Mãos 
fortes agarram o bicho à traição, que é arrastado até ao banco. Uma facada certeira 
põe termo à guincharia, cravando ‑se no coração que golfa instantaneamente um 
fumegante sangue vermelho, o qual é apanhado num alguidar, sempre mexido, 
para que não se talhe. O convívio de há pouco na cozinha dá lugar a uma ativi‑

14 Adaptação da descrição feita pelo Pe. João Martins Rodrigo. 
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dade intensa em que homens e mulheres desempenham papéis diferentes, mas 
fundamentais para o sucesso do sustento de carne até ao próximo inverno. Há 
que chamuscar o porco, há que raspá ‑lo e lavá ‑lo com uma pedra abrasiva. Entre‑
tanto, o sangue é cozido. 

O porco, agora limpo, regressa ao banco onde é estendido de barriga para o ar 
e aberto. As vísceras são ‑lhe retiradas e colocadas em alguidares. As tripas caem 
num alguidar coberto com linho e estopa e são imediatamente levadas para o 
interior da cozinha para se limparem por fora enquanto estão quentes. O seu 
interior – usado para os enchidos – será limpo mais tarde, eventualmente, na 
água da ribeira. As gorduras, os untos, são também conservadas para proverem os 
temperos das refeições. A parte restante do animal, depois de lavada, é guardada 
na despensa, pendurada pela cabeça ou pelos pés, até ao dia seguinte. 

Terminada a tarefa, regressa ‑se ao convívio, comendo ‑se batatas e couves, pre‑
sunto velho (da matança anterior – uma prova de capacidade de boa gestão dos 
alimentos por parte da dona da casa), partes do animal mais perecível, pernil, 
rodelas de salpicão, entre outras, acompanhadas de vinho tinto e mais broa. 

No dia seguinte, esquarteja ‑se o animal. Começando ‑se pela cabeça, dá a quei‑
xada e as orelhas. De seguida – e depois de retirados os ossos do suão15 ‑ o peito é 
desmanchado, dando duas metades que se dividem em três partes: mão, barriga 
e presunto. Mão (quarto dianteiro) e presunto são salgados e fumados, enquanto 
da barriga tudo se aproveita para os enchidos, ficando durante vários dias, ou 
semanas, na salgadeira. 

Uma vez terminadas todas as tarefas de preparação das carnes e de finali‑
zação dos enchidos – a morcela, a chouriça, a farinhota, o salpicão, o chouriço e 
a alheira16

 
–, é tempo de os colocar no fumeiro, feito a partir das lenhas prove‑

nientes das limpezas realizadas às matas de carvalho, choupo e salgueiro e que 
dão um sabor caraterístico a estes produtos. Quando prontos, isto é, secos, são 
colocados em caixas ou mergulhados em azeite. 

6. DA ECONOMIA E DA CULTURA DO FUMEIRO

Como vimos, do porco tudo se aproveita, quer para o consumo imediato, quer 
para o longo prazo. É um importante fornecedor de proteína animal ao longo do 

15 Ossos das vértebras do porco.
16 Não é um produto tradicional da região, embora também se prepare em algumas casas (Rodrigo, 
1992, p. 41).
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ano, sobretudo se tivermos em conta o isolamento das comunidades barrosãs. O 
porco de cobrição, o borrão, garante rendimento ao seu proprietário, assim como 
as porcas o garantem com a venda dos bácoros. É também um modo de afirma‑
ção de poder económico, porque nem todas as pessoas tinham acesso à criação, 
consequente matança do porco, ou mesmo ao consumo das partes mais nobres. 
«Infelizmente, muitos cabaneiros não punham o dente num bocadinho de pre‑
sunto.» (Rodrigo, 1992, p. 42) O Abade de Baçal relata que, o facto de alguém não 
ter porco para matar era um bom indicador dos seus rendimentos: «É corrente 
para indicar a precária situação de uma família o dizer ‑se: — ‘É tam pobre que 
nem matou!», sublinhando que o porco, para além de ser a base alimentícia da 
região, é a «caixa económica» dos transmontanos (Alves, 1918, pp. 319 ‑320) 

«É carne que dá para tudo. Carne que se come de manhã e à noite, crua, 
cozida, frita, assada na brasa, a rechinar e a pingar no pão. (...) Gorda ou magra 
não se desperdiça! Tem as suas horas, os seus dias, os seus consumidores. Vai 
o criado para o monte, lá se imponta com um naco de broa e um bocado de 
carne. Vem o patrão de fora e o que está mais à mão que a carne da salgadeira? 
Que na gaveta da mesa da cozinha há sempre alguma de sobra para matar o 
primeiro apetite que raiar pela quase fome. (...) Vem um amigo e lá se parte 
uma febra – que amigo ou outra pessoa qualquer nunca sai de uma casa 
barrosã sem comer e beber. (...) Carne de porco, carne que nos dá o sangue 
teimoso, por vezes, como o deste bicho.» (Rodrigo, 1992, p. 7) 

Como vimos, para além do valor económico, o consumo da carne de porco 
reveste ‑se de valor cultural, seja pelo ritual da matança, pelo convívio que este 
gera ou ainda pelos motivos posteriores ao seu consumo. 

O sistema comercial baseava ‑se na troca de produtos por serviços. Trocavam‑
‑se batatas por vinho, laranjas, azeite. O médico era pago em alqueires de pão. 
«Um favor grande paga ‑se com o braço torto: um presunto, ou outros mimos 
de presentear senhores.» (Fontes, 1982, p. 423) «O Pároco é presenteado com a 
assadura do lombo e língua, os agarradores comem o sarrabulho. Os presuntos 
secos e fumados são para presentear amigos a quem se pagam favores, o médico, 
o advogado.» (Fontes, 1992, p. 10) 

De um modo geral, as únicas partes comercializáveis do porco eram os pre‑
suntos, pois os produtos do fumeiro eram para consumo próprio da casa ou para 
pagamento de serviços que lhes eram prestados, como vimos. No entanto, a par‑
tir dos anos 30 do século passado estas práticas tradicionais vão sendo muito len‑
tamente alteradas, pelo Direito, à medida que se tenta a incrementação do cultivo 
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comercial da batata – batata de semente –, usando os lameiros para este efeito, os 
quais estavam destinados a pastagens: devido à reflorestação dos terrenos baldios, 
uma decisão da Junta de Colonização Interna17

 
apoiada nos Serviços Florestais do 

Estado, durante os anos quarenta; pela construção das barragens hidroelétricas18 
19, cujos planos de água submergem terrenos produtivos, isolando comunidades 
afins ao impedir as trocas e os trabalhos comunitários que praticavam entre si; 
pela forte emigração dos anos sessenta e pela Guerra de África; e, finalmente, 
desde meados da década de 80 do século passado, com o processo de adesão à 
Comunidade Económica Europeia, talvez o momento que mais implicações terá 
na vida tradicional das comunidades barrosãs e que trataremos seguidamente. 

7. O DIREITO E A TRADIÇÃO

O isolamento das comunidades barrosãs, condicionado pelas serranias e pelo 
clima, o trabalho comunitário organizado pelos «chefes do Povo», que além de 
funções executivas também desempenhavam funções judiciais sancionando 
quem não cumprisse as «ordes», a prevalência de um léxico fortemente marcado 
por termos diferentes do padrão do Português Moderno, a pobreza generalizada, 
o analfabetismo estrutural e o poder centralizador do emergente Estado Cons‑
titucional do século XIX, conduziram a que o Direito costumeiro vigorasse nas 
Terras de Barroso durante centenas de anos até, praticamente, ao último quartel 
do século XX. 

O Direito positivo – um sinal de modernidade: a ideia de progresso; a natureza 
linear do tempo e a natureza técnico ‑científica da experiência moderna; a auto‑
nomização das dimensões da experiência; a secularização; a crítica como fun‑
damento da legitimidade (Rodrigues, 1999, pp. 65 ‑68) – procura dar resposta às 
questões de ordem moral e ética – estas do foro da cultura da sua comunidade – e 
às questões de ordem científica, as quais podem provir do interior da sua comu‑
nidade, ou de outras comunidades ou culturas. 

17 «Dos mais de 400.000 ha de terrenos baldios reconhecidos pela Junta na segunda metade dos anos 
30, só cerca de 19% (75.000 ha) tinham aptidão agrícola – os restantes 81% só eram aproveitáveis em 
termos florestais» (Rosas, 1992, p. 34)
18 A Lei n.º 2002, de 26 de dezembro de 1944, determina que «a produção de energia eléctrica seja 
principalmente de origem hidráulica» (Secção I – Base II) 
19 «Nas décadas de 50 e 60 assiste ‑se em Portugal a uma alteração profunda das estruturas da 
economia, em boa medida pautada pelo arranque da electrificação e da moderna industrialização a 
partir dos finais dos anos 40» (Rosas, 1994, p. 450) 
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O desenvolvimento cultural em sentido lato tem, por isso, obrigado o Direito a 
acompanhar essa alteração, procurando encontrar respostas adequadas à regula‑
ção da vida na sociedade que evolui. Ora, é frequente o Direito positivo entrar em 
conflito com o Costume, criando tensões difíceis de ultrapassar, pois elas residem 
no modo como a cultura é experienciada e interpretada pelos diferentes atores, 
uma vez que «a prática jurídica não se limita a transformar a consciência dos 
homens (com acontece com as práticas ideológicas), ela transforma as próprias 
ações sociais.» (Hespanha, 1978, p. 46) 

No Barroso – e no que ao nosso trabalho interessa – um dos primeiros confli‑
tos entre o Direito e o Costume surge com a publicação do Decreto ‑Lei no 41204 
de 24 de julho de 1957 que, para assegurar a saúde pública, determina a proibição 
de abate de reses impróprias para consumo (art.º 13o.º), considerando no artigo 
seguinte, matança clandestina aquela que não for feita «sem a competente inspec‑
ção sanitária». Determina também que o abate deve ser executado em «mata‑
douros municipais ou em matadouros privativos, legalmente autorizados, onde 
os houver, e nas restantes localidades em recintos resguardados, quanto possível 
apropriados e situados no exterior das povoações.» [art.º 15.º, alínea a)]. As san‑
ções previstas no diploma iam da multa à prisão efetiva, em função da gravidade 
da desobediência cometida. Mau grado as medidas de fomento agrário, as ten‑
tativas do Governo em melhorar as condições de abate e posterior conservação 
de animais – fossem eles bovinos, ovinos, caprinos ou suínos – não produziram 
os resultados desejados, levando o Governo a publicar a 29 de maio de 1971 um 
novo diploma, o Decreto ‑Lei no 237/71, que define «uma política de matadouros 
industriais situados em posições adequadas», enquanto os matadouros conce‑
lhios se devem transformar «em centros de recepção e distribuição de carnes» 
(Preâmbulo, n.º 2). Este diploma cria também a Comissão Nacional do Frio, «à 
qual incumbe um papel de relevo relativamente à rede nacional de frio, unifi‑
cando esforços e conjugando acções, de forma a acelerar a sua concretização num 
sector fundamental para (...) a defesa do consumo público.» (Preâmbulo, n.º 3) 

A profunda alteração Constitucional provocada pelo 25 de Abril e o subse‑
quente pedido de adesão à Comunidade Económica Europeia, em 1977, condu‑
ziram à adequação de muitas normas em vigor no que concerne à saúde pública 
publicando ‑se a 20 de janeiro o Decreto ‑Lei 28/84, que vai alterar o regime que 
vigorava em matéria de infrações contra a saúde pública e que provinha do 
Estado Novo. No artigo 22o criminaliza o abate «sem a competente inspeção 
sanitária ou que ocorram fora de matadouros licenciados ou recintos a esse efeito 
destinados pelas autoridades competentes». O diploma apresenta também preo‑
cupações contra a «genuinidade» dos produtos derivados e exige a «salvaguarda 
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do asseio e higiene» [art.º 58.º, alíneas a) e d)] e também «contra a qualidade ou 
composição de alimentos destinados a animais» (art.º 60.º). Seis meses depois, 
um novo diploma é publicado a 31 de julho no qual se aprovam os regulamen‑
tos higio ‑sanitários sobre carnes e seus produtos. O Decreto ‑Lei no 261/84 põe 
em execução «medidas elementares de defesa da saúde pública e da economia 
nacional conducentes à conservação da carne e dos seus derivados» de modo a 
evitar «muitos processos patogénicos conhecidos sob a designação genérica de 
toxi ‑infecções alimentares, que não raras vezes fazem perigar seriamente a vida 
do consumidor». Por essa razão, devem ser observadas normas elementares de 
«higiene individual» assim como a preocupação em manter «as mãos e antebra‑
ços bem lavados e as unhas curtas e limpas» (art.º 1.º); «o boletim de sanidade em 
dia» (art.º 15.º, n.º 1); «os recipientes em bom estado de limpeza e conservação, 
lavados e desinfectados» (art.º 19.º, n.º 1).

	

FIG. 17 – Recorte de O Primeiro de Janeiro, edição de 17.09.1997.  
Fonte: Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara

Entretanto, começa a verificar ‑se uma gradual diminuição dos exemplares da 
raça Bísara, que quase leva à sua extinção, de acordo com o levantamento do efe‑
tivo existente nas explorações feito em 199420. 

Esta situação tem de ser entendida numa perspetiva fundamentalmente cul‑
tural, uma vez que a criação dos porcos de raça Bísara está profundamente ligada 
aos usos e costumes quotidianos das populações, como vimos anteriormente. Por 
outro lado, os projetos Constituintes Liberais iniciados no final do século XVIII 

20 Em toda a área de disseminação da raça bísara (norte do Tejo), em 1995, o número de efetivos era de 
66 fêmeas e 30 machos distribuídos por 38 criadores. Em 2017, há cerca de 5800 fêmeas e 500 machos, 
distribuídos por 205 criadores. Fonte: ANCSRB. 
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– em Portugal a partir de 1822 – as Diretivas Comunitárias, bem como os Tra‑
tados Europeus, têm conduzido, gradualmente, à uniformização dos modos de 
vida das populações, esquecendo ‑se o legislador amiúde que cada comunidade 
desenvolve a sua própria cultura em virtude dos acontecimentos históricos, dos 
contactos com as demais culturas e dos condicionalismos edafoclimáticos em 
que se encontra. 

A posição do Estado português perante os fenómenos culturais foi variável 
nos quase duzentos anos de Constitucionalismo. Na Constituição de 1822, no 
Capítulo IV, artigo 237.º, estabelecia ‑se que «em todos os lugares do reino, onde 
convier, haverá escolas suficientemente dotadas, em que se ensine a mocidade 
Portuguesa de ambos os sexo a ler, escrever, e contar, e o catecismo das obriga‑
ções religiosas e civis.» A Carta Constitucional (artigo 145.º §30) e a Constituição 
de 1838 (artigo 28.º – I) vão garantir a instrução primária gratuita, enquanto a 
Constituição de 1911 a impõe com obrigatoriedade (art.º 3.º, n.º 11). Temos assim, 
que as quatro constituições liberais olham para a cultura numa perspetiva da ins‑
trução, porque os constituintes liberais «convictos de que, sem educação, a liber‑
dade não poderia vingar, preocuparam ‑se com a criação de escolas», (Miranda, 
2006, p. 7) porque «sendo a cultura uma das dimensões da vida comunitária e 
sendo a Constituição o estatuto jurídico do Estado na sua dupla face de comuni‑
dade e de poder, nunca a cultura (tal como a economia) pode ficar fora da Consti‑
tuição.» (idem, p. 6) 

A Constituição de 1933 limita as liberdades face às anteriores constituições, 
mas expressa o «livre acesso de todas as classes aos benefícios da civilização» 
no seu art.º 5.º. A família é apoiada pelo Estado no «cumprimento do dever de 
instruir e educar os filhos» (art.º 13.º, n.º 4). O Estado também se obriga a manter 
«oficialmente escolas primárias, complementares, médias e superiores e insti‑
tutos de alta cultura (art.º 43.º), enquanto «as artes e as ciências serão fomen‑
tadas e protegidas no seu desenvolvimento, ensino e propaganda, desde que 
sejam respeitadas a Constituição, a hierarquia e a acção coordenadora do Estado» 
(art.º 43.º, §2). 

O regime político que emerge da Ditadura Militar, imposta pelo movimento 
de 28 de maio de 1926, alavanca ‑se num sistema de valores que serão amplamente 
consolidados na sociedade portuguesa através das novas instituições criadas 
em 1933 e 1934. Durante este intervalo de tempo, de seis ou sete anos, Salazar 
impôs ‑se a todos os outros atores políticos, ora comprometendo ‑se com eles, 
ora rejeitando ‑os, mas construindo ainda assim um equilíbrio que viabilizará o 
regime (Rosas, 1994, pp. 291 ‑295). 
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Por isto, o Estado Novo não abandona os valores tradicionais, nem tão pouco 
permite o exercício das liberdades fundamentais. Como já vimos, às importan‑
tes transformações económicas na década de 50 não vão corresponder melho‑
rias significativas no campo político, iniciando ‑se uma lenta e profunda crise ao 
longo de toda a década de 60 a que a Revolução de Abril irá pôr termo. 

As manifestações culturais são organizadas de acordo com a «política do espí‑
rito» (Rosas, 1994, p. 292) – definida pelo Secretariado de Propaganda Nacional, 
«um centro orientador, um centro ‑padrão, de forma alguma exclusivo» (idem, 
292) – sempre sujeitas ao escrutínio dos Serviços de Censura. 

Se nas primeiras quatro Constituições (1822, 1826, 1838 e 1911) a posição do 
Estado, relativamente à cultura, foi de relativa indiferença, já na de 1933 a posi‑
ção é de tutela absoluta. Este posicionamento vai ser alterado com a nova ordem 
constitucional que emerge da Constituinte de 1975. 

A Lei Fundamental de 1976 e as revisões posteriores apresentam uma grande 
extensão de artigos relativos à cultura, encontrando ‑se tanto no título dos direitos, 
liberdades e garantias, como no título dos direitos económicos, sociais e culturais. 

«Como elementos novos contam ‑se, sobretudo, um preceito específico sobre 
liberdade de criação cultural, donde constam os direitos de autor (artigo 42.º), 
a vedação ao Estado de programar a educação e a cultura segundo quaisquer 
directrizes filosóficas, estéticas, ideológicas ou religiosas (artigo 43.º, n.º 2); 
e um capítulo só sobre direitos culturais (direitos positivos culturais), com 
incumbências ao Estado no domínio da ciência, da democratização da 
educação e da cultura e da protecção do património cultural (artigos 73.º e 
segs.)» (Miranda, 2006, p. 10) 

Estipula o n.º 1 do artigo 78.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) 
que «todos têm direito à fruição e criação cultural, bem como o dever de preser‑
var, defender e valorizar o património cultural.» 

«Por património cultural entendem ‑se os bens materiais e imateriais 
considerados testemunhos de civilização e cultural e que reflectem valores de 
memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade 
ou exemplaridade.» (Miranda, 2010, p. 1440) 

Por outro lado, na alínea c) do n.º 2 do mesmo artigo, estipula a CRP que 
«incumbe ao Estado, em colaboração com todos os agentes culturais, promover a 
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salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando ‑o elemento vivifi‑
cador da identidade cultural comum.» 

«Ao declarar o património cultural “elemento vivificador da identidade 
cultural comum”, o presente artigo explicita um verdadeiro direito à 
identidade cultural, porque a identidade cultural do povo a que se pertence 
faz parte da individualidade de cada pessoa e, assim, esse direito radica no 
próprio direito ao desenvolvimento da personalidade (artigo 26.º, n.º 1).» 
(Miranda, 2010, p. 1442) 

Perante a ameaça da extinção da raça Bísara e a necessidade de proteção de 
um património cultural em declínio, começam a organizar ‑se pela mão autár‑
quica, no início da década de 90, eventos que deem a conhecer os aspetos mais 
tradicionais das suas comunidades. 

«Não obstante a mencionada relação do património cultural com a 
“identidade cultural comum” – ou seja, com a identidade nacional – a 
sua salvaguarda e a sua valorização não são apenas atribuições do Estado. 
A Nação também vive a nível regional e até a nível local; não se esgota na 
organização política central». (Miranda, 2010, p. 1442) 

Nas Terras de Barroso, a Câmara Municipal de Montalegre lança a Feira 
de Fumeiro no ano de 1992, onde são mostrados e degustados os produtos de 
fumeiro tradicional da região, verificando ‑se que «no primeiro dia tudo foi ven‑
dido». Esta atitude dos autarcas é secundada pelo Conselho Europeu ao publicar 
o Regulamento (CEE) n.º 2081/92 de 14 de julho. O diploma considera a necessi‑
dade de se reorientar a política agrícola comum de modo a favorecer a diversifica‑
ção e equilibrar ‑se a oferta e a procura do mercado e, simultaneamente, considera 
que a «promoção de produtos com determinadas características pode tornar ‑se 
um trunfo importante para o mundo rural», melhorando as condições de vida 
nas zonas mais desfavorecidas e periféricas, ajudando à «fixação da população». 
Reconhece ‑se que os consumidores apresentam uma tendência para procurarem 
produtos de qualidade, especialmente os de «origem geográfica determinada». 
«Por toda a parte, a oferta diversifica ‑ se, respondendo a uma procura acrescida 
de sabores variados, de frescura, de ‘naturalidade’» (Lipovetsky, 2010, p. 201), uma 
atitude dos consumidores tementes da perda dos seus valores tradicionais gas‑
tronómicos face ao crescimento das cadeias de fast food e consequente ameaça da 
homogeneização das práticas alimentares (Sobral, 2014, pp. 145 ‑146). 
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Em 1996, é publicado o Decreto ‑Lei n.º 28/96 que cria normas mínimas de 
proteção dos animais no abate nos matadouros, obrigando os proprietários nas 
situações de autoconsumo «ao atordoamento prévio dos animais das espécies 
suína ovina e caprina» (art.º 9.º), e ao seu manuseio de forma a «evitar qualquer 
excitação, dor ou sofrimento durante o encaminhamento, estabulação, imobiliza‑
ção, atordoamento, abate e occisão» (art.º 3.º). 

A exigência comunitária quanto à criação de uma base de dados de Identifica‑
ção, Registo e Circulação de Animais, inicialmente criada para o controlo dos bovi‑
nos, teve de ser extensiva aos animais de outras espécies, implicando a criação do 
Decreto ‑Lei n.º 142/2006 de 27 de julho e a revogação do Decreto ‑Lei n.º 338/99 
de 24 de agosto. O novo diploma vai criar o Sistema Nacional de Informação e 
Registo Animal (SNIRA) que estabelece as regras para a identificação, registo e 
circulação dos animais das espécies bovina, ovina, caprina e suína, bem como 
dos equídeos. As obrigações dos detentores dos animais passam por prestar à 
autoridade competente, a pedido desta, «todas as informações relativas à origem, 
identificação e destino dos animais que tiverem possuído, detido, transportado, 
comercializado ou abatido.» (art.º 5.º, n.º 1). O abate dos animais mencionados só 
pode ser realizado em estabelecimentos aprovados para o efeito, salvaguardando‑
‑se aqueles que, destinados ao autoconsumo, podem ser excecionalmente aba‑
tidos fora dos estabelecimentos de abate aprovados, desde que autorizado pela 
autoridade competente, cumpridas as normas relativas à proteção dos animais 
(DL n.º 28/96) e o Regulamento (CE) n.º 999/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de maio, que estabelece as regras para «a prevenção, o controlo 
e a erradicação de determinadas encefalopatias espongiformes transmissíveis.» 
(art.º 6.º, n.º 2) 

Em 1998, é publicada a Portaria 196/98 de 24 de março que apoia a reprodução 
e manutenção da raça suína Bísara. 
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FIG. 18 – Evolução dos efectivos suínos de raça bísara em Portugal.  
Fonte: Ass. Nac. Criad. Suínos Raça Bísara
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Os efeitos do diploma são sentidos: o número de efetivos aumenta de ano para 
ano, recuperando ‑se a espécie da ameaça de extinção. 

No ano de 2017, e de acordo com a Associação Nacional de Criadores de Suí‑
nos de Raça Bísara, contabilizam ‑se nos Registos Zootécnicos mais de 6.300 efeti‑
vos, maioritariamente distribuídos pelos distritos de Bragança, Castelo Branco, 
Guarda e Vila Real, encontrando ‑se também nalgumas explorações do Minho, 
Douro Litoral e Beira Litoral. 

Em 2001, é criada a Associação dos Produtores de Fumeiro da Terra Fria Bar‑
rosã, cuja finalidade «é a preservação, valorização e promoção dos produtos fuma‑
dos artesanais da região de Barroso» [Suplemento ao DR, no 228, de 01.10.2001, 
p.  21.124 ‑(4)]. Também o direito de acesso ao património cultural compreende 
«o direito de formação e de livre desenvolvimento de associações de defesa do 
património cultural (CRP, art.os 46.º e 73.º, n.º 3)» (Miranda, 2010, p. 1440) 

No ano seguinte, na sequência da proteção do património cultural promovida 
pela autarquia barrosã, o Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural inicia o 
processo de Registo Comunitário dos Produtos de Barroso (Despacho 4170/2002 
de 25 de fevereiro), reconhecendo como «Indicação geográfica» as denominações 
«salpicão de Barroso – Montalegre; sangueira de Barroso – Montalegre; alheira 
de Barroso – Montalegre; chouriço de abóbora de Barroso – Montalegre e chou‑
riça de carne do Barroso – Montalegre», desde que os produtos obedeçam às 
características fixadas neste Despacho. 

Em 2007, a Comissão Europeia aprova as denominações de origem protegida 
e indicação geográfica protegida para os produtos de Barroso (Regulamento 
(CE) n.º 148/2007 de 15 de fevereiro), o que vai ao encontro do n.º 2, alínea e) do 
art.º 78.º da CRP: «a incumbência de articular a política cultural com as demais 
políticas sectoriais.» 

«Esta envolve a necessidade de as políticas públicas serem coerentes e 
integradas. Sem ela não se consegue um desenvolvimento sustentável do 
património (Gomes Canotilho e Vital Moreira, op. cit., I, pág. 937), nem a 
plena efectivação de todos os direitos culturais». (Miranda, 2010, p. 1443) 

Desde o seu início até ao presente, foram realizadas vinte e seis edições da 
Feira de Fumeiro de Montalegre. 

De uma quase extinção de um património cultural dada a efetiva falta de 
matéria ‑prima, passou ‑se para uma situação que envolveu no certame setenta 
e quatro produtores de fumeiro tradicional – a maioria geracionalmente reju‑
venescida e com formação profissional –, que comercializaram, entre 26 e 29 de 
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janeiro de 2017, cerca de 60 toneladas de mercadoria, com um valor correspon‑
dente a três milhões de euros de vendas. 

	 FIG. 19 – Cartazes promocionais da Feira do Fumeiro de Montalegre.  
Fonte: Câmara Municipal de Montalegre

8. CONCLUSÃO

Sabemos que o clima e a orografia condicionam o modo como se desenvolve a 
Cultura. No caso da região de Barroso, como vimos, as condições edafoclimáticas 
e de organização política e administrativa do território nacional deram origem a 
uma economia essencialmente assente na agricultura de subsistência – bastante 
limitada nos seus produtos –, e na criação de gado bovino usado, essencialmente, 
como força motriz no tratamento dos campos, ou como elemento simbólico de 
afirmação de força, coragem e virilidade entre as diversas comunidades. A flo‑
resta fornecia alguns dos materiais de construção e a energia necessária aos afa‑
zeres do dia ‑a ‑dia e para o fumeiro, o qual se baseava na matéria ‑prima da raça 
suína Bísara, exemplares criados em quase todas as casas da região, em número 
muito variado, e cuja transformação em produtos de fumeiro – após um compli‑
cado ritual de abate ancestral – permitia às famílias a providência de proteína 
animal ao longo do ano, ou servia como moeda de troca de favores ou pagamento 
de serviços. Todas estas condições levaram ao estabelecimento de uma organi‑
zação social de caráter comunitário, o comunitarismo, o qual ainda persiste em 
muitas das pequenas comunidades da região. 

Este ensaio, ao procurar estabelecer uma relação entre o Direito e a Tradição 
gastronómica e ao tentar compreender em que medida o primeiro pode afetar a 
segunda e em que grau, revela que, dentro das comunidades barrosãs, alguns dos 
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alimentos usados na sua estrita funcionalidade, adquiriram uma nova condição, 
a do signo. 

Como vimos, é a raça bísara que está na base dos produtos de fumeiro do Bar‑
roso. Feitos em contextos tradicionais, com ciclos de produção definidos a partir 
do relógio das estações astronómicas, serviam de alimento e de troca dentro das 
comunidades, eram – sobretudo – objetos de funcionalidade, como definiu Bau‑
drillard (2000). 

Contudo, a regulamentação e as normas que se vão desenvolver em prol da 
saúde pública  –  a modernidade, portanto –, quase extinguem os produtos de 
fumeiro tradicional, obrigando à revisão da legislação e à introdução de novos 
diplomas para evitar a extinção da raça bísara e ajudar a fixar a populações no 
mundo rural. 

Por outro lado, os consumidores valorizam os produtos alimentares tradicio‑
nais, de preferência certificados, pelas memórias que lhes evocam ou pela quali‑
dade que procuram, e ao consumi ‑los, libertam ‑nos da funcionalidade inerente 
atribuindo ‑lhe uma nova condição: a do signo, tal como atualmente sucede com 
os produtos do fumeiro do Barroso. 
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