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1. PREÂMBULO  

O estudo “Conservação e Uso de Recursos, Equilíbrio dos Ecossistemas e Conservação da 
Biodiversidade” foi realizado em tempo recorde de 45 dias. Além disso, decorreu em pleno período de 
pandemia, pelo que houve dificuldades inultrapassáveis, nomeadamente a realização de trabalho de 
campo. Assim, apesar de estar inicialmente prevista a realização de um inquérito ainda que sucinto a 
todas as freguesias, tal não se tornou realizável, pelas condições legais impostas pelo estado de 
emergência e pelo cumprimento das regras de protecção individual próprias da pandemia. Ficam assim 
por cumprir alguns objectivos que procuraríamos ver respondidos na visita local bem como algumas 
questões, nomeadamente procurando fazer um ponto de situação relativamente à prática de cultura 
das variedades locais de milho e feijão terrestre.  

Relativamente às raças autóctones, a informação foi de mais fácil recolha na medida em que os 
Secretário Técnicos dos diferentes livros genealógicos foram extremamente cooperantes e libertaram os 
dados mais actualizados que dispunham. 
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2. ENQUADRAMENTO 

O passado, o presente e o futuro da Humanidade estão intrinsecamente relacionados com a diversidade 
de plantas e animais. Desta diversidade de recursos e do seu uso sustentado depende a riqueza e bem-
estar dos países e das suas populações, tendo sido a sua capacidade para utilizar plantas e animais em 
harmonia com a natureza que garantiu a sobrevivência dos primeiros seres humanos e posteriormente a 
evolução das sociedades.  

Desde o início do seu percurso evolutivo, há milhões de anos, que o ser humano aprendeu a discernir 
entre plantas e animais comestíveis e não-comestíveis, e mais tarde a utilizá-los para as mais diversas 
finalidades.  

Desde a aprovação da Convenção da Diversidade Biológica, no Rio de Janeiro, em 1992, que se procura 
atribuir um valor à biodiversidade, tendo por base os serviços prestados pelos ecossistemas, as 
aplicações e o uso dado a espécies e recursos genéticos, a fim de criar mecanismos de distribuição 
equitativa da riqueza gerada, entre países detentores e utilizadores da biodiversidade.  

Arcos de Valdevez é um Concelho que faz parte da Reserva Mundial da Biosfera Gerês/Xurés. É 
constituído por uma diversidade enorme de condições edafoclimáticas, de relevo, estrutura fundiária 
que, combinados com as actividades humanas tradicionais e com a diversidade biológica, lhe conferem 
características ecossistémicas muito peculiares.  

As actividades antropomórficas ajudaram a modelar o território, função das necessidades das práticas 
agrícolas por um lado e resultado das práticas da silvo-pastorícia por outro.  

As tradições culturais das suas comunidades, resultado também das condicionantes do próprio 
território, contribuíram para uma grande diversidade de recursos genéticos animais e vegetais. O 
isolamento das comunidades e dos seus territórios permitiram aumentar a diversidades das espécies e 
das variedades função das necessidades e da troca de material genético dentro de um espaço 
circunscrito. Hoje, quando analisamos a uma escala mais macro estas comunidades são micro entidades 
e espanta-nos tamanha diversidade.  

Nas últimas décadas, fruto das consequências da dinâmica demográfica e da evolução das necessidades 
económicas e de vida das populações, os ecossistemas deste território tem vindo a ter uma evolução 
que tem colocado em risco de forma acelerada a preservação deste património. 

A degradação da ocupação territorial e das actividades humanas, além de por em causa os ecossistemas 
agrícolas e a sobrevivências das espécies domesticadas e as variedades vegetais agrícolas, põe em causa 
a gastronomia tradicional, os rituais característicos do Concelho e a própria biodiversidade sistémica. A 
sustentabilidade ambiental, económica e social como a conhecemos está posta em causa. 

Com menor diversidade biológica e com menos actividades tradicionais, os ecossistemas tornam-se mais 
vulneráveis, as paisagens perdem exuberância e a própria sustentabilidade económica, social e 
ambiental do território fica comprometida.  

O contributo para o conhecimento e discussão numa perspectiva holística sobre estas dinâmicas 
territoriais, procurando perspectivar a percepção das pistas para onde se encaminham as novas 
realidades em transformação, reflexo das mutações socioeconómicas, físicas e culturais no contexto 
local, serão o contexto deste estudo. 

A crescente promoção de valores de auto-suficiência material, em especial alimentar, reforçada pela 
conjuntura de crise económica que se vive no País e na Europa, pode contribuir para prolongar por mais 
algum tempo estes vestígios vivos das sociedades camponesas mas sob outras configurações. Algumas 
raças de animais domésticos e variedades locais de plantas agrícolas poderão vir a engrossar a lista dos 
patrimónios gastronómicos locais, mesmo se não se circunscrevem ao Concelho.  

No entanto, o sistema social que permitiu o seu desenvolvimento e preservação, já não é mais o mesmo 
– o desaparecimento dos mais velhos, a fragmentação social no mundo rural, a multifuncionalidade 
crescente dos que ainda trabalham a terra, as quebras na transmissão de saberes e conhecimentos 
entre gerações e, somando a isso, os efeitos de restrições legais à produção e circulação de sementes.  

As práticas relacionadas com a guarda de sementes, nomeadamente de variedades locais, tenderão a 
desaparecer e, com elas, as particularidades que assinalam as diferenças entre regiões geográficas, 
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comunidades e grupos sociais distintos, com formas de organização e expressões culturais diversas. 
Estamos perante um processo de uniformização que se estende particularmente às plantas cultivadas. 
Felizmente no que toca às raças autóctones o movimento tem permitido assegurar uma vigência da 
diversidade genética, melhorando a estratégia que vinha ocorrendo até aos anos sessenta do século 
passado.  

No quadro dos ecossistemas domésticos, caracterizados pela policultura em minifúndio, pelo cultivo de 
diversas espécies e variedades de plantas — que proporcionam variações, ainda que subtis, nos sabores 
—, e pela produção de grande parte dos alimentos consumidos pelo núcleo doméstico, a produção 
agrícola assegura uma alimentação qualitativa e quantitativamente variada e variável ao longo do ano. 
Os ciclos agrícolas marcam a alternância entre períodos de escassez e de abundância. 

A paisagem e os ecossistemas do Concelho são marcados pelos últimos trezentos anos da história agro- 
pecuária, nomeadamente pela “Revolução do Milho “. O Milho vai alterar totalmente a paisagem, 
obrigando ao terraceamento de grandes espaços, para que a rega da cultura seja possível. Até à sua 
chegada, apesar da forte disponibilidade de água, as culturas regadas resumiam-se essencialmente às 
hortícolas. Contudo, a disponibilidade de água quer superficial, quer em minas e poços era suficiente 
para aumentar a produção das culturas tradicionais quer do milho. Este facto fez que se conquistassem 
espaços de meia-encosta que vieram permitir o aumento das áreas de cultura disponível, reduzindo os 
espaços florestais e aumentando em simultâneo a proteína (essencialmente vegetal, mas também 
animal pelo incremento dos efectivos animais) disponível para a alimentação humana. A população 
cresceu, melhorou a saúde colectiva, permitindo auxiliar o esforço de colonização dos territórios 
ultramarinos.   

Num território como este, onde a terra arável e fértil é escassa, as culturas exploram sucessivamente o 
mesmo espaço e em altura como é o caso da vinha, com as “uveiras”, os “festões” ou o “enforcado”. 
Esta transforma-se radicalmente, já que abandona o interior da parcela e passa a marcar a bordadura, 
crescendo em altura, impulsionada pela disponibilidade de água e azoto livre disponível por uma 
estrumação intensa que a consociação milho x feijão aprecia e exige. 

A produção animal, necessariamente confinada no período de produção da cultura do milho, dispõe de 
camas verdes para absorverem os excrementos e as urinas e para mais tarde servirem de estrume para 
as culturas. A produção animal exige a disponibilidade de alimentos verdes (forragens verdes exploradas 
nos lameiros) e secos (palhas e fenos). Mais tarde, já no século XX a conservação de forragens através 
das silagens permite disponibilizar alimentos mais nutritivos e com menor desperdício alimentar, 
produzindo contudo menores quantidade de estrumes e mais chorumes. 

Portanto os ecossistemas agrícolas e pastoris são marcados pela influência da cultura dominante, até ao 
final dos anos sessenta do século XX muito associada ao feijão, de onde tirava proveito por via da 
fixação de azoto possibilitada pelo rizóbio (Rhizobium spp. e Bradyrhizobium spp.) – bactérias gram-
negativas, com uma estrutura regular e oval, fixadoras de azoto que, ao infectarem as raízes das plantas 
hospedeiras (sempre leguminosas), formam nódulos. Estas bactérias mantêm relações simbióticas com 
os feijões (planta leguminosa) que não podem viver sem este processo essencial de fixação de azoto. A 
atmosfera terrestre contém quase 80% de azoto molecular (N2) gasoso mas, ao mesmo tempo, este 
macronutriente é escasso no solo, carecendo dele a maioria dos organismos vivos depois de ser “fixado” 
(não gasoso), ou seja na forma em combinação com hidrogénio, a amónia (NH3). 

A biodiversidade acabou por ser também largamente influenciada pelo incremento de plantas 
granívoras muito produtivas, beneficiando as aves que as usam na alimentação. Toda a cadeia trófica 
acabou por ser beneficiada.  

Os prados e pastagens, os lameiros e prados de lima, que passaram a abundar após o advento do milho, 
introduziram alterações na biodiversidade do território. Os estrumes lançados nas pilhas de humificação 
e depois nos terrenos de cultura estão carregados de vermes que as aves e animais insectívoros e 
vermiculas exploram intensamente.  

A relação do espaço cultivado com o espaço natural integrava-se com a utilização da pecuária no 
pastoreio das áreas comuns, os baldios e a exploração dos matos para as camas de gado na exploração 
privada das “bouças” ou das “sortes” nos baldios.  
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Até aos anos 60 do século XX a produção e exploração dos matos era fundamental quer na gestão do 
espaço florestal, quer na gestão das fontes de estrumes para as culturas. Como veremos mais adiante, a 
origem dos solos é essencialmente granítica e porfiróide, resultando em solos muito grosseiros, 
permeáveis e com baixa fertilidade. O uso intensivo de estrumes transformou estes solos pobres em 
solos com alguma fertilidade e fundamentalmente grande capacidade de retenção de água no solo.  

O advento da adubação mineral fez recuar a utilização da matéria orgânica nos solos. Esta circunstância 
acelera a oxidação da matéria orgânica e ameaça a existência dos próprios solos e, fundamentalmente, 
a sua capacidade de retenção de água.  

O abandono da actividade agrícola tem trazido algumas vantagens ao eliminar a mobilização de solo, 
reduzindo a oxidação da matéria orgânica. 
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3. CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Morfologicamente, o concelho integra-se numa zona montanha que inclui grande parte das serras da 
Peneda, do Soajo e da Amarela, com alguns pontos de elevadas altitudes, chegando a atingir, na 
Pedrada, os 1416 metros, e apresentando fortes declives. A presença de superfícies de aplanação é 
frequente como consequência dos distintos momentos orogénicos retocados pela acção de vários ciclos 
erosivos. A densa rede de fracturas é aproveitada pelos cursos de água que aí se encaixam, dando lugar 
a uma rede hidrográfica de grande densidade, que resulta do facto de esta ser uma das regiões de maior 
pluviosidade do país. Por último, a acção dos distintos momentos climáticos teve um importante papel 
na configuração da sua actual morfologia. 

A situação entre o Oceano Atlântico e a Meseta, associado à configuração do relevo, determina as 
características climáticas da região, que por sua vez condicionam tanto o manto vegetal e as 
características dos solos, como a maneira e modo de habitar das suas gentes. 

O seu clima, bastante agreste, é influenciado pelas massas de ar quente e húmido do golfo da Biscaia e 
pelas de ar frio e seco do interior da Península Ibérica. A área do Concelho possui um clima 
mediterrâneo marítimo, segundo a classificação de Papadakis. A temperatura média anual é de 13º C 
devido à influência oceânica, que penetra pelo Oeste, enquanto a influência da Meseta faz com que as 
amplitudes térmicas sejam elevadas. Janeiro destaca-se como o mês mais frio enquanto Julho, Agosto e 
Setembro são os mais quentes do ano agrícola. Verifica-se a probabilidade de ocorrência de geada nos 
meses de Novembro a Abril, sendo mais frequente nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro. O total 
de precipitação anual é de 1419,3 mm, sendo os meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro em média os 
mais chuvosos e Julho o mês com menor precipitação. O período de risco de geadas alarga-se a quase 
todo o ano, se estamos a falar nas zonas de maior altitude. Confere assim ao concelho um carácter 
oceânico matizado pela sua distribuição anual, com um acentuado mínimo estival nos meses de Julho e 
Agosto, e propiciando situações de seca durante este período. 

Trata-se duma região onde a actividade predominante é a agro-pecuária, e onde as actividades dos 
sectores secundário e terciário são ainda incipientes, embora em mudança, obrigando os mais jovens a 
estratégias profissionais que implicam a saída da região. Assim, a diminuição da população residente, 
reflecte a tendência do interior rural, ligado à procura de novas expectativas de vida, com uma forte 
influência na estrutura, por sexo e idades, do contingente demográfico. 

Esta dinâmica demográfica, provoca a desestruturação duma sociedade baseada para seu 
funcionamento, numa organização social coesa, para assegurar o abastecimento das populações num 
meio difícil. 

Os solos são pobres, maioritariamente de origem granítica pertencentes na sua maior parte à enorme 
mancha granítica do Noroeste da Península Ibérica, onde predominam dois grandes agrupamentos de 
granito: os granitos calcoalcalinos e os granitos alcalinos. Os solos são de textura ligeira ou mediana, 
permeáveis, com pH baixo, pobres em fósforo, medianamente ricos em potássio. São pouco evoluídos e 
de profundidade muito variável, em função da altitude a que se localizam e particularmente dos declives 
a que estão sujeitos. As áreas agrícolas cultivadas, terraceadas e armadas em socalcos, seguem em 
faixas os cursos de água ou concentram-se junto dos aglomerados populacionais. 

3.1. Geologia 

3.1.1. Enquadramento 

A área do Concelho é parte integrante da grande mancha granítica do Noroeste da Península Ibérica, 
aflorada durante a orogenia hercínica. 

O antigo maciço intensamente pregado e fracturado, seguindo uma direcção NE-SW, dá lugar a uma 
continuidade de sucessão de blocos a distintos níveis. O processo orogénico foi acompanhado por 
fenómenos de movimentação e solidificação do magma dentro da crosta terrestre (plutonismo), dando 
origem às rochas graníticas hercianas. 

Depois de formada a cordilheira herciana produziu-se um momento de acalmia orogénica, nos finais do 
Secundário a princípios do Terciário, durante o qual se processou o arrasamento das cordilheiras 
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recentemente formadas, até serem convertidas em peneplanícies de amplas lombas, com amplos vales 
pouco profundos. Todo o processo foi ajudado pela acção dos climas tropicais durante o Secundário. 

O final do Terciário foi o momento decisivo para a formação do relevo. Novos e intensos movimentos 
tectónicos produziram o desnivelamento do soco, activando as falhas hercínicas que actuaram como 
linhas de debilidade, levantando desta forma, alguns blocos e afundando outros, dando lugar a um 
rejuvenescimento do relevo posteriormente retocado no Quaternário. 

Trata-se duma região essencialmente granítica, fortemente fracturada onde os movimentos hercínicos 
possuem uma grande importância pela sua intensidade tendo um papel principal na génese dos 
enrugamentos. 

Ao mesmo tempo do apogeu hercínico, produz-se o afloramento das massas de granito, sendo 
posteriormente submetido a uma tectónica de compressão que acabou por fracturar o material já 
rígido. 

Depois de formada a cordilheira hercínica, produz-se um momento de calma orogénica, que 
compreende os tempos Secundários e princípios do Terciário, durante a qual se produz o arrasamento 
das cordilheiras recentemente formadas até serem convertidas em peniplanuras de amplas lombas, 
com amplos vales pouco profundos. Todo o processo é ajudado pela acção dos climas tropicais deste 
momento Secundário. 

No Terciário final, novos movimentos produziram o desnivelamento do soco, activando as antigas falhas 
que actuaram como linhas de debilidade, dando lugar ao rejuvenescimento do relevo. 

No Quaternário, uma série de novos movimentos, junto com a acção dos diferentes momentos 
climáticos, acabaram por configurar a actual morfologia da região. Como foi mencionada, a principal 
unidade geológica são os granitos, que apresentam aspectos texturais e químicos muito diversos, 
denunciando o estado de deformação. 

3.2. Litologia 

As principais unidades geológicas, segundo classificação realizada na carta geológica do PNPG (A. 
Moreira, M. L. Ribeiro, 1991), podem agrupar-se em: 

 Rochas graníticas, hercínicas (pelo menos na sua maioria) apresentando aspectos texturais e 
químicos, muito diversos, denunciando o estado de deformação, permitindo definir dois 
subgrupos, sin-téctónicos e pós-tectónicos, conforme se puderam identificar ou não, os efeitos 
da 3ª fase de deformação hercínica e portanto, cronologicamente distintos.  

 Sedimentos recentes correspondentes e depósitos fluviais, glaciários e torrenciais. 

3.2.1. Rochas graníticas 

Como já foi dito, os granitos, que ocupam praticamente a totalidade da área do Concelho, ascenderam 
durante a orogenia hercínica, de idade, gênese e textura diversas, instalaram-se posteriormente à 1ª 
fase da deformação hercínica e as suas relações geométricas com a encaixante permitiram distinguir 
nesta zona dois grupos, que reflectem o estado de deformação das suas fácies. 

a. Granitos sinectónicos 

Correspondem a fácies de duas micas com granularidade variável, instalados sob condicionamento da 
terceira fase de deformação hercínica.  

Trata-se de granitos que podem possuir, quer apenas biotite, quer as duas micas, em percentagens 
variáveis. Geralmente incluem minerais de metamorfismo e restites metassedimentares. Possuem 
quase sempre disjunção em laje devido à predominância de fracturação sub-horizontal. Os contactos 
com a encaixante são umas vezes difíceis, outras vezes nitidamente bruscas, traduzindo neste caso o 
carácter alóctone dos maciços. Formam maciços geralmente alongados, paralelos às estruturas 
regionais.  

São rochas interdependentes do metamorfismo regional e relacionados com processos de formação de 
magmas por refundição de rochas preexistentes, efectuados a grande profundidade da crosta terrestre - 
como consequência do afundamento duma massa rochosa devido a uma forte elevação da temperatura 
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(anatexia). Assim o atestam as fácies migmáticas associadas e as próprias restites com minerais de 
metamorfismo de alto grau.  

Como já foi dito, os granitos, que ocupam praticamente a totalidade da área, ascenderam durante a 
orogenia hercínica, de idade, génese e textura diversas, instalaram-se posteriormente à 1ª fase da 
deformação hercínica e as suas relações geométricas com a encaixante permitiram distinguir nesta zona 
dois grupos, que reflectem o estado de deformação das suas fácies. 

b. Granitos pós-tectónicos 

Trata-se de granitos pós-tectónicos, que correspondem à última intrusão magmática importante ainda 
correlacionável com a orogenia hercínica São granitos de grão grosseiro, bióticos. De um modo geral 
estes granitos apresentam-se alterados devido a meteorização, principalmente nas zonas interiores das 
serras. A alteração conduz à desagregação da rocha e à formação de areias, que podem chegar a 
alcançar espessuras de vários metros. As alterações são mais desenvolvidas nos granitos porfiróides de 
grão grosseiro. Assim e comparativamente com os granitos sinectónicos, verifica-se que os granitos pós-
tectónicos bióticos e porfiróides alteram-se mais facilmente que os granitos alcalinos moscovíticos.  

c. Sedimentos recentes correspondentes a depósitos fluviais, glaciares e torrenciais 

 Moreias 

São vestígios da antiga existência de glaciares. Vales em U, superfícies de erosão polidas e com estrias, 
etc. São entre os vestígios do Quaternário frio, as manifestações geomorfológicas mais banais como as 
mais generalizadas dentro dos fenómenos de origem periglaciar. 

No entanto, esta omnipresença do legado periglaciar do quaternário vem a conhecer uma importante 
restrição. Enquanto nas alturas, a degradação pelos processos plistocenicos tive o seu auge, a custa das 
alterações diversas dos granitos, nos vales mais em baixo, ou na base das montanhas, a imponente 
altura da montanha esconde a sua ineficácia. A morfogénese quaternária foi diferente entre os cumes e 
as bases da montanha, sendo o resultado um escadeamento morfogenético herdado: opõe-se um 
domínio periglaciar até os 700-800 m e um escadeamento das areias abaixo desse limite. 

Se tentarmos fazer o balanço do estudo periglaciar, há que lembrar a grande fraqueza dos processos 
que se prendem ao frio actual. Os seus efeitos limitam-se a retoques crionivais menores que não 
perturbam o quadro geomorfológico geral.  

Por mais, a convergência destes processos actuais com dinâmicas de origem antrópica complica ainda 
mais a atribuição da parte real que toca a morfogénese fria. 

Pelo contrário, os fenómenos herdados do plistoceno periglaciar têm nos altos vertentes e sobretudo ao 
longo dos grandes vales, um papel importante na conjugação das formas e dos depósitos. A formação 
em blocos, areias e depósitos são testemunho da ineficácia de uma morfogénese que conseguiu limpar 
os alteritos e regularizar as vertentes. Não entanto, neste domínio também as convergências são 
grandes, e muitas dessimetrias dos vales não são tanto climatéricas como estruturais. 

Poderíamos pensar que as grandes acumulações de blocos contemporâneos dos terraços torrenciais 
alimentados lateralmente, datam dos períodos de fusão das neves e do gelo que constituíram esses 
cones. 

3.3. Morfologia 

A informação disponível sobre as freguesias integradas neste no que diz respeito à sua Morfologia é 
apenas sobre áreas enquadradas nos limites abrangidos pelo Parque Nacional da Peneda-Gerês. 

3.3.1. Hipsometria 

Relevo fortemente acidentado, pronunciados declives e inúmeros afloramentos rochosos, são as marcas 
dominantes da zona do Concelho. Embora a área geográfica seja relativamente reduzida caracteriza-se 
por uma grande amplitude de altitudes, apresentando cotas que variam desde os 200 metros na zona 
Sul Ocidental, junto à confluência dos rios Vez e Cabreiro, até aos 1416 metros na Pedrada, na zona 
nordeste da Serra da Peneda. 
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Tectónica de fractura, litologia e erosão diferencial são os principais motivos geológicos do modelado, 
juntando-se a estes os resultantes da permanência glaciar. 

A transição entre os vales e as zonas de cume realiza-se através de encostas ligadas a falhas, de forte 
declive, podendo apreciar-se vários níveis de superfícies de aplanamento de origem diversa.   

O nível superior encontra-se localizado a cerca de 1100 metros de altitude como resultado do 
levantamento da plataforma secundária durante os tempos pré-eogénicos, posteriormente modelada 
pela acção dos gelos quaternários. 

Posteriormente as serras e superfícies de aplanação eogénas foram vasculadas, em conjunto, no 
Neogeno em várias fases que terão durado até ao Quaternário. Os movimentos de blocos parecem estar 
relacionados com uma fase de descompressão tectónica e terão originado as superfícies de aplanação 
localizadas em torno dos 200, 400, 600 e 800 metros de altitude. 

Na área do Concelho encontram-se altitudes que vão dos 200 aos 1416 metros, se bem a maior parte da 
sua área encontra-se entre os 0m e os 700m (52.9%). Entre os 700m e os 1200m encontra-se 52,6% da 
sua área total, localizando-se o restante 13,7%, a uma altitude superior aos 1200m, reforçando a ideia 
que esta área trata-se de uma zona de montanha. 

 

Cabana-Maior 

Altitude (m) área (ha) área (%) 

0-400 - - 

400-700 - - 

700-1000 - - 

1000-1200 - - 

›1200 - - 

- Não existe informação disponível 

Quadro 1: Distribuição das altitudes em hectares e percentagem – Cabana Maior (Fonte: PNPG) 

 

Cabreiro 

Altitude (m) área (ha) área (%) 

0-400 85,17 3,9 

400-700 710,8 33,1 

700-1000 488,6 22,7 

1000-1200 410,5 19,1 

›1200 454,4 21,2 

Quadro 2: Distribuição das altitudes em hectares e percentagem – Cabreiro (Fonte: PNPG) 
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Gráfico 1: Distribuição das altitudes na área do projecto – Cabreiro. 

 

Gavieira 

Altitude (m) área (ha) área (%) 

0-400 21,5 0,4 

400-700 838,3 15,6 

700-1000 2111,7 39,3 

1000-1200 2110,8 39,3 

›1200 285,23 5,4 

Quadro 3: Distribuição das altitudes em hectares e percentagem – Gavieira. (Fonte: PNPG) 

  
Gráfico 2: Distribuição das altitudes na área do projecto – Gavieira. 
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Gondoriz 

Altitude (m) área (ha) área (%) 

0-400 - - 

400-700 39,1 3,5 

700-1000 472 42,2 

1000-1200 389,6 34,9 

›1200 217,2 19,4 

Quadro 4: Distribuição das altitudes em hectares e percentagem – Gondoriz. (Fonte: PNPG) 

 
Gráfico 3: Distribuição das altitudes na área do projecto – Gondoriz. 

 

Sistelo 

Altitude (m) área (ha) área (%) 

0-400 - - 

400-700 - - 

700-1000 - - 

1000-1200 - - 

›1200 - - 

- Não existe informação disponível 

Quadro 5: Distribuição das altitudes em hectares e percentagem – Sistelo. (Fonte: PNPG) 
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Mapa 1: Distribuição das Altitudes (adaptado da carta hipsométrica de Portugal) 

3.3.2. Declives
1
 

Os declives são bastante elevados, destacando as classes acumuladas, entre 8% e 25%, que supõe um 
total do 56.4% de todas as classes e que se correspondem com as áreas de vertente. Por último, os 
declives superiores aos 25% (30.9% do total), estão relacionados com as fracturas por onde correm as 
linhas de água em direcção aos rios principais.  

Cabana-Maior 

Declive (%) área (ha) área (%) 

0-4 - - 

4-8 - - 

8-15 - - 

15-25 - - 

25-40 - - 

›40 - - 

- Não existe informação disponível 

Quadro 6: Distribuição dos declives em hectares e percentagem – Cabana Maior. (Fonte: PNPG) 

Cabreiro 

Declive (%) área (ha) área (%) 

0-4 143 6,6 

4-8 128,3 5,9 

8-15 448 20,8 

15-25 721,7 33,5 

25-40 595 27,6 

›40 119 5,6 

Total 2155 100 

Quadro 7: Distribuição dos declives em hectares e percentagem – Cabreiro. (Fonte: PNPG) 

                                                           
1
 Informação disponível apenas para o território do PNPG. Correia, Vitor; Rey, Juan G.; Rezende, Divaldo, Sumidouro de Carbono 

do Alto Lima, Arcos de Valdevez/Ponte da Barca, 2004 
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Gráfico 4: Distribuição dos declives na área do projecto – Cabreiro. 

 

Gavieira 

Declive (%) área (ha) área (%) 

0-4 480 8,9 

4-8 281 5,2 

8-15 986,5 18,4 

15-25 1591,2 29,6 

25-40 1754,1 32,7 

›40 274,3 5,2 

Total 5367,1 100 

Quadro 8: Distribuição dos declives em hectares e percentagem – Gavieira. (Fonte: PNPG) 

 
Gráfico 5: Distribuição dos declives na área do projecto – Gavieira. 
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Gondoriz 

Declive (%) área (ha) área (%) 

0-4 58,1 5,2 

4-8 70,3 6,3 

8-15 319,6 28,6 

15-25 444,8 39,8 

25-40 212,8 19,1 

›40 12,1 1 

Total 1117,7 100 

Quadro 9: Distribuição dos declives em hectares e percentagem – Gondoriz. (Fonte: PNPG) 

 
Gráfico 6: Distribuição dos declives na área do projecto – Gondoriz. 

 

Sistelo 

Declive (%) área (ha) área (%) 

0-4 - - 

4-8 - - 

8-15 - - 

15-25 - - 

25-40 - - 

›40 - - 

- Não existe informação disponível 

Quadro 10: Distribuição dos declives em hectares e percentagem – Sistelo. (Fonte: PNPG) 

Soajo 

Declive (%) área (ha) área (%) 

0-4 380,16 7,5 

4-8 174,6 3,4 

8-15 858,6 16,9 

15-25 1996 39,3 

25-40 1530 30,1 

›40 136,2 2,8 

Total 5075,56 100 

Quadro 11: Distribuição dos declives em hectares e percentagem – Soajo. (Fonte: PNPG) 
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Gráfico 7: Distribuição dos declives na área do projecto – Soajo. 

3.3.3. Exposição Solar
2
 

No geral, a zona de Concelho está muito bem exposta o que permitirá num meio limitado pela 
morfologia e a altitude, tirar algum rendimento das actividades agrícola e pecuária, principais fontes de 
rendimento. Cabe destacar a baixa superfície que se encontra em exposição horizontal (9.7%). As áreas 
expostas a este, sudeste, sul, sudoeste, que supõem um 42.3% do total, e que junto com a exposição 
horizontal somam 52% do total da superfície, deixando para as exposições, norte, nordeste e noroeste, 
os restantes 48% do total. 

Cabana-Maior 

Exposição área (ha) área (%) 

H - - 

E-SE - - 

S-SW - - 

W-NW - - 

N-NE - - 

- Não existe informação disponível 

Quadro 12: Distribuição das exposições solares em hectares e percentagem – Cabana Maior. (Fonte: 
PNPG) 

Cabreiro 

Exposição área (ha) área (%) 

H 158 7,3 

E-SE 308,7 14,2 

S-SW 651 30,2 

W-NW 680 31,6 

N-NE 357,3 16,7 

Quadro 13: Distribuição das exposições solares em hectares e percentagem – Cabreiro. (Fonte: PNPG) 
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Gráfico 8: Distribuição das exposições solares na área do projecto – Cabreiro. 

 

Gavieira 

Exposição área (ha) área (%) 

H 560,3 10,4 

E-SE 1687,9 31,4 

S-SW 927 17,3 

W-NW 1253 23,3 

N-NE 939,4 17,5 

Quadro 14: Distribuição das exposições solares em hectares e percentagem – Gavieira. (Fonte: PNPG) 

 
Gráfico 9: Distribuição das exposições solares na área do projecto – Gavieira. 
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Gondoriz 

Exposição área (ha) área (%) 

H 70,6 6,3 

E-SE 104,6 9,4 

S-SW 422,1 37,8 

W-NW 397 35,5 

N-NE 123,2 11 

Quadro 15: Distribuição das exposições solares em hectares e percentagem – Gondoriz. (Fonte: PNPG) 

 
Gráfico 10: Distribuição das exposições solares na área do projecto – Gondoriz. 

 

Sistelo 

Exposição área (ha) área (%) 

H - - 

E-SE - - 

S-SW - - 

W-NW - - 

N-NE - - 

- Não existe informação disponível 

Quadro 16: Distribuição das exposições solares em hectares e percentagem – Sistelo. (Fonte: PNPG) 

 

Soajo 

Exposição área (ha) área (%) 

H 468,3 9,7 

E-SE 1680,3 32,9 

S-SW 1671,4 32,6 

W-NW 646,4 12,9 

N-NE 601,4 11,9 

Quadro 17: Distribuição das exposições solares em hectares e percentagem – Soajo. (Fonte: PNPG) 
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Gráfico 11: Distribuição das exposições solares na área do projecto – Soajo. 

3.4. Hidrologia 

A zona é percorrida por uma densa rede hidrográfica, composta por um conjunto de afluentes e 
subafluentes que, de um modo geral, se apresentam bem encaixados, definindo vales agudos de 
encostas escarpadas, destacando-se o rio Vez, afluente do rio Lima, o rio Cabreiro ou Ramiscal, afluente 
principal do rio Vez, o rio da Penada e o rio Veiga, ambos afluentes do rio Laboreiro, sendo este, por sua 
vez afluente, do rio Lima. 

A tectónica da fractura desempenhou um papel importante na instalação da rede hidrográfica, 
correspondendo os vales, na maioria dos casos, a linhas de fractura. Esta fracturação do terreno 
favorece, em boa parte, a incisão dos canais de água. 

As alterações climáticas foram determinantes no desenvolvimento geomorfológico e afectaram as linhas 
de água, conferindo-lhe maior ou menor poder de incisão. 

Aproveitando as fracturas e diáclases, a acção dos gelos foi fragmentando os granitos, acelerando a sua 
meteorização, e as águas foram transportando o saibro, originando desta forma os penedos que 
ressaltam sobre as chãs. 

Neste processo, a interacção caudal, a litologia e a tectónica foram determinantes, conduzindo à 
degradação das superfícies de aplanamento terciárias e originando um terreno fragmentado, 
descontínuo, de interflúvios e vales. Muitas das antigas superfícies de aplanamento terciárias foram 
serradas e rejuvenescidas. 

3.5. Aspectos climáticos 

O clima da zona, vem determinado pela influência das massas de ar provenientes do atlântico, 
responsáveis pela maior parte das precipitações, e pela influência das massas de ar mesetárias, que 
confere ao clima um matiz de continentalidade. 

A influência das massas de ar oceânicas provenientes do atlântico, leva a influência marítima até ao 
interior, sendo travada pelas barreiras montanhosas que encontram ao seu passo, impedindo desta 
forma o seu percurso, ficando assim mitigada a sua influência nas áreas mais orientais do território, que 
receberão a influência das massas de ar do interior peninsular.  

As precipitações ultrapassam os 1300mm anuais, podendo nalguns pontos da serra da Peneda 
ultrapassar os 2400mm, o que conferem à zona do Concelho um marcado carácter oceânico, matizado 
pela sua distribuição anual. 
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As precipitações repartem-se ao longo de todo o ano, sendo mais pronunciadas durante as estações do 
Outono e Inverno, com um máximo no mês de Fevereiro, e descendo de forma considerável nas 
estações da Primavera e do Verão, com um mínimo no mês de Julho. 

Embora o total anual de precipitação seja elevado, assim como o número de dias de chuva no decurso 
do ano, há uma distribuição fortemente irregular, com um marcado mínimo estival nos meses de Julho e 
Agosto. 

A região possui um regime de humidade tipo Mediterrânico Húmido. 

Todas estas variáveis, caracterizadoras do clima da região, sofrem modificações com a altitude. 

À medida que se sobe, as condições climáticas vão-se alterando, havendo um aumento das 
precipitações e uma diminuição da temperatura média. 

A caracterização térmica da área de estudo está dificultada pela inexistência de medições dentro do 
território da mesma. Com tudo, e segundo dados retirados da Carta de Riscos de Incêndio do antigo 
CNIG, a temperatura média anual da área do Concelho é 13ºC. 

A distribuição ao longo do ano destas temperaturas, varia entre 6.8ºC em Janeiro e 19,8ºC em Agosto. 

Embora a temperatura média anual possa levar a concluir que se está perante um regime térmico 
ameno, os contrastes térmicos são acentuados. A amplitude térmica anual das médias mensais é de 
apenas 13º C, mas é nas amplitudes térmicas extremas que se pode apreciar o carácter continental do 
clima registando-se aqui valores da ordem dos 23,6º C anuais, como consequência da continentalização 
do clima por influência da Meseta. 

O período de risco de geadas é elevado durante quase todo o ano, já que só os meses de Junho a 
Outubro estão fora dos limites térmicos de incidência de geada. 

O regime térmico é Marítimo Quente. 

 

Mapa 2: Distribuição das Precipitações Acumuladas Anuais. (adaptado do Atlas de Portugal) 
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4. INTRODUÇÃO 

Os pequenos agricultores que desenvolvem a sua actividade no âmbito de uma agricultura familiar e 
cuja produção se destina prioritariamente ao consumo doméstico, vendendo apenas o excedente nos 
mercados/feiras ou a clientes ocasionais, são quem ainda preserva algumas variedades de sementes e 
animais. 

Quem mantém as práticas de recolha e guarda de sementes hortícolas, particularmente das variedades 
mais antigas, pelo menos em número de variedades, relativamente aos que destinam grande parte da 
sua produção à venda, são as comunidades da agricultura familiar, por arzões que mais detalhadamente 
iremos abordar à frente. 

Do mesmo modo, eram também quem no passado mantinha os recursos genéticos e fazia o 
melhoramento das raças de animais domésticos, procurando adaptar a selecção dos animais aos 
interesses da função a que se destinavam, com as condicionantes próprias do território e da 
disponibilidade alimentar.  

A decisão de colher e guardar sementes de certas variedades prende-se com a relativa raridade das 
mesmas e, sobretudo, com o seu carácter distintivo, i.e. com a especificidade resultante da especial 
adaptação aos lugares ecológica e socialmente distintos em que foram sendo seleccionadas e mantidas 
e, portanto, com a sua forte ligação à gastronomia local, à história familiar e colectiva e/ou, ainda, ao 
gosto particular do agricultor ou dos elementos que compõem o seu núcleo doméstico. 

As sementes que são consideradas localmente como antigas ou de variedades conhecidas desde 
sempre, surgem quase sempre associadas à gastronomia local. São a maioria das vezes consideradas 
menos produtivas, menos apetecíveis aos olhos de quem compra no mercado, contudo são 
normalmente as mais rústicas as mais adaptadas e aquelas que mais recordam os paladares antigos, 
logo mantidas pelas suas propriedades organolépticas e pelas referências identitárias familiares e locais. 

Com os animais domésticos passa-se exactamente o mesmo. Estes animais são aqueles que melhor se 
adaptam ao território fruto da sua rusticidade, que melhor produtividade apresentam, exigindo menor 
quantidade de esforço nos cuidados de pastoreio e menos exigentes relativamente às características 
nutricionais da componente forrageira. Simultaneamente adaptam-se muito bem à gastronomia 
tradicional e começam a criar procura induzida pela dinâmica turística crescente. Contudo, em algumas 
espécies, como são os casos dos suínos e das aves, existe um declínio sensível, por desajuste ao papel 
tradicional que desempenhavam na exploração.   

A produção pecuária e a guarda de sementes relaciona-se com o modo de produção camponês 
tradicional, hoje em desaparecimento, já que está ligada às redes de sociabilidade, naturalmente 
estruturadas nas aldeias (preferencialmente nas de montanha), onde existia um boi comunitário ou em 
alguns casos comum a uma família e a circulação das sementes ocorria dentro das famílias ou de forma 
mais ampla a toda comunidade da aldeia. Naturalmente esta condição ajudava também à variabilidade 
genética, mas sofre muito com os efeitos da pulverização demográfica e da fragmentação social dos 
últimos cinquenta anos. 

Também, colher e guardar sementes de determinadas variedades para posterior sementeira, é 
justificado pela necessidade de assegurar maior autonomia, já que há dificuldade em obtê-las no 
mercado, pelo preço elevado que aí atingem, ou por pura e simplesmente nunca aí terem sido 
comercializadas. De facto é o que se verifica em grande parte das chamadas variedades regionais mais 
antigas. Outras parecem com a mesma denominação mas verifica-se a posteriori que têm características 
diversas que as que são localmente conhecidas. 

A troca de sementes e/ou de plantas entre agricultores vizinhos que se enquadra num sistema mais 
alargado de trocas de bens e serviços de entreajuda entre vizinhos da mesma aldeia, garante a 
preservação e a continuidade da evolução de variedades que de outro modo se poderiam perder. A 
dádiva de sementes ou/e plantas pressupõe uma retribuição, diferida no tempo, e, por essa razão, não 
se faz aleatoriamente: as pessoas a quem se oferecem sementes ou/e plantas devem merecer a 
confiança de quem dá, isto é, devem partilhar o mesmo código de honra, retribuindo o gesto quando tal 
for necessário. Quem oferece, espera poder receber mais tarde sementes daquela ou de outra 
variedade se delas vier precisar.  
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O mesmo se passa com os serviços animais e com disponibilidade dos exemplares que melhorem o 
efectivo da família/exploração. A entreajuda que de alguma forma era comum até aos anos 70 do século 
XX perdeu a sua vitalidade pela impossibilidade de assegurar a reciprocidade: falta de membros 
constituintes da família. 

As trocas de sementes entre os membros da família ou da comunidade são tanto mais intensas quanto 
mais fortes forem as relações de vizinhança e a sobrevivência de uma variedade antiga está fortemente 
dependente da estrutura social onde se desenvolveu. Quando a comunidade local se dissipa os laços 
sociais e as redes de vizinhança também se desvanecem, logo dificilmente se poderá assegurar a sua 
continuidade. A reprodução biológica das variedades tradicionais está intimamente ligada à reprodução 
social. O seu modo de produção também fica em risco já que se perde o conhecimento que lhe está 
associado e que era património comum da estrutura social que o sistema de reciprocidade 
consubstancia e reproduzia ao longo de gerações. 

O uso de novas variedades não é por si algo maléfico. Aliás o processo de introdução do milho por 
exemplo é um caso demonstrativo do contrário como veremos mais à frente. A entrada de uma nova 
variedade pode decorrer da simples oferta de um vizinho ou de um familiar que as trouxe de outro 
ponto do país ou do estrangeiro ou resultar de experimentar simplificar os trabalhos agrícolas, de 
antecipar colheitas, de satisfazer os gostos particulares de um ou mais elementos do núcleo doméstico, 
ou simplesmente de diversificar a produção. Historicamente, ainda usando o caso do Milho (zea mays) a 
introdução da novidade trazida das Américas e que aumentava a disponibilidade alimentar 
enormemente quando substitui o Painço (Setaria itálica L.) e o Milho Miúdo (Panicum miliaceum L.). 

A exemplo do que aconteceu no século XVIII, em que algumas variedades terão desaparecido quase na 
sua totalidade pela introdução do milho, também na actualidade estão a desaparecer muitas variedades 
'ancestrais' nomeadamente de plantas hortícolas, por substituição pelo uso de variedades exógenas de 
maior produtividade.  

Simultaneamente, emergem movimentos em favor da patrimonialização de certas variedades e espécies 
agrícolas e de pratos da gastronomia local.  

A construção do património alimentar tem vindo na actualidade maior valorização por via do 
movimento turístico e do turismo de experiências, do que efectivamente pelo apoio à produção e 
preservação de variedades locais, e de raças autóctones, à conservação da biodiversidade e ao 
desenvolvimento local sustentável. Começa agora a restauração e o comércio local a valorizar este tipo 
de produtos que lhe dão diferenciação perante outros destinos e territórios.  

Existe na verdade uma diversidade de objectivos dos actores envolvidos no processo patrimonializador. 
Para os biólogos conservacionistas será condição obrigatória que o que se patrimonializa sejam 
variedades locais, raças autóctones. Para o comercial será suficiente que o produto tenha uma 
reputação local. Para a administração local, é importante que a patrimonialização contribua para o 
desenvolvimento, ou seja, que fomente a actividade económica local. Para o dono do restaurante, ela é 
útil mesmo que o produto não se produza localmente e seja adquirido fora a mais baixo custo. Para o 
ambientalista, os produtos locais devem servir para manter terras agrícolas mas já para o agente 
turístico o património alimentar constitui um factor de atracção mesmo que as terras agrícolas se 
convertam em zonas lúdicas e com uma relação intensa com a paisagem. Para o paisagista não são tanto 
as variedades mas as espécies que interferem com a conservação da paisagem. Para o antropólogo, a 
conservação de saberes e técnicas associadas aos produtos locais, pode parecer essencial quase da 
mesma forma que para o biólogo. Mas não é assim para o produtor, interessado em simplificar tarefas e 
aumentar a produção, em detrimento de práticas tradicionais e também de variedades locais, robustas, 
mas pouco produtivas. 

Os diferentes actores podem alcançar os seus objectivos por vias diferentes, contudo ao fazê-lo nem 
sempre beneficiarão o colectivo, nomeadamente o interesse de salvaguardar o património comum. Bem 
pelo contrário. 

Do mesmo modo acontece com os interesses das organizações ambientalistas, conservacionistas e de 
agricultores, cujos objectivos, argumentos e estratégias são em muitos casos antagónicos mesmo 
quando os discursos parecem ser convergentes. 
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5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
3
 

5.1. A ocupação do território 

As primeiras comunidades conhecidas no território articulam-se com o fenómeno megalítico, (JORGE, 
S.O. 1990), devendo ocorrer por meados do IV milénio a.C. Estas populações de agricultores incipientes 
ter-se-ão implantado, preferencialmente, em chãs dos planaltos, situadas a diversas altitudes, 
particularmente acima dos 700 m, onde terão construído sepulcros megalíticos sob mamoas, nas que 
praticaram inumação colectiva (JORGE, S.O. 1990).   

Talvez ainda no IV milénio a.C., mas certamente a partir dos inícios do III milénio a.C. existem 
comunidades que vivem em povoados sedentários, nas proximidades de vias de penetração 
importantes (JORGE, S.O. 1990) praticando uma economia mista, onde a agricultura assume um papel 
significativo.  

No II milénio a. C. verifica-se um movimento expansionista na direcção de vales férteis de baixa altitude 
por parte das comunidades, continuando as tendências sedentárias anteriores na localização dos 
povoados em vias de penetração importantes. 

A época do Bronze mostra uma relativa pujança e uma maior densidade de ocupação humana e que não 
seria alheia à abundância de jazidas de estanho, existentes pela área (ALMEIDA, 1987), e uma 
significativa transformação nos sistemas de subsistência durante esta fase: capacidade de armazenar 
grandes quantidades de sementes e eventualmente outros produtos de consumo básico, através de 
uma inequívoca especialização agro-silvo-pastoril conseguida através da provável aplicação de uma 
tecnologia sofisticada com recurso à utilização de animais de tiro (JORGE, S.O. 1990). 

Na Idade do Ferro aparece uma estrutura social hierárquica dominada pelos chefes da classe militar 
predominantemente estabelecidos em povoados de carácter defensivo (Castros). Trata-se de núcleos de 
povoamento concentrado localizados em outeiros ou montes de fraca ou média altura relativamente 
aos terrenos cultiváveis circundantes,  

Na época romana a agricultura é totalmente renovada, com vista à exportação para o mercado imperial 
de produtos agrícolas. Datam deste momento a desflorestação das áreas baixas das serras, próximas 
dos rios, com uma dupla finalidade defensiva e agrícola (as tropas romanas sofriam constantes ataques 
dos povoadores dos castros abrigados pela intensa floresta existente). Mas a reforma imposta pelo novo 
ocupante, embora tenha romanizado os castros, ao proceder à abertura ou devastação da “selva” nas 
terras ribeirinhas, povoou novos terrenos agrícolas. Foi introduzida a propriedade privada em favor de 
chefias sociais de origem romana, ou provindas de grupos submetidos que se tornaram cooperantes da 
nova ordem colonial (CALDAS, C., 1994).  

Leva-se a cabo a limpeza das várzeas nas margens dos rios para produção cerealífera contínua com 
pousio, e não apenas itinerante, com a introdução de folhas de forragem. 

As invasões germânicas e árabe acabam por romper as estruturas existentes. Com as primeiras, volta-se 
à tradição da pastorícia e dos sistemas agrários itinerantes, enquanto com as invasões dos povos de 
África, a violência dos confrontos unicamente permitiu a subsistência de pequenos campos agrícolas 
trabalhados pelas populações, em regime de escravidão. 

Com a reconquista cristã produz-se um aumento da população, assim como um crescimento da mancha 
agrícola, na ocupação do território e na densidade populacional. Neste momento começa a ocupação 
das áreas de meia encosta, onde se situam as habitações nas zonas menos favoráveis para a agricultura, 
perto dos soutos, enquanto as terras agrícolas e os lameiros se situavam em áreas mais baixas. As 
culturas eram muito diversificadas com a finalidade de assegurar uma alimentação variada e aproveitar 
as aptidões dos terrenos. Cultiva-se milho-miúdo, centeio, linho, nabos, ervilhas, couves e árvores 
frutíferas. Neste momento, como assinala Ferreira de Almeida, assentam-se as bases para uma forma de 
ocupação e de exploração do solo que chegará até os nossos dias. 

                                                           
3
 Rey, Juan G. – Território e Povoamento, in Cadernos de Montanha I, DRAEDM, Braga, 2000 
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A este crescimento corresponde uma nova organização político social da região que aparece dividida em 
“terras” atribuídas a um senhorio e sistematicamente simbolizada por um castelo, e a sucessiva divisão 
das “vilas” tendendo a multiplicar-se todos os núcleos vicinais (ALMEIDA 1987). 

A evolução das técnicas agrícolas, junto com a exploração racional do solo e com a utilização sistemática 
da água para regadios, permitiu a expansão dos solos cultiváveis e o aumento da produção, com o 
consequente aumento da população que parte à colonização de novas terras de cultivo. 

Durante os séculos XII – XIII estruturam-se as paróquias medievais, mesmo que tenham muita pré-
determinação da orgânica religiosa, social e económica da época anterior (ALMEIDA 1987). 

A presença de mosteiros com vastas terras a seu redor, tiveram um papel relevante na origem do 
povoamento como elemento dinamizador, através de concessões feitas às populações, que 
paulatinamente foram ocupando os territórios de montanha, constituindo um conjunto de casais 
dispersos pela área. 

A multiplicação de casais poderá ter diversificado a malha de ocupação nas áreas mais ricas e férteis, 
assim como a intensidade da vida pastoril tenha contribuindo para desenvolver um ponteado de 
cabanas e de cortes, situadas sobretudo nas áreas privilegiadas em pastos frequentados principalmente 
no verão. 

A necessidade de comunicação entre as diferentes povoações origina uma intensa rede de vias de 
comunicação. 

O grande passo para a colonização da serra será a introdução das culturas do milho “maiz”, do feijão e, 
posteriormente da batata. Quanto ao primeiro, as primeiras menções só aparecem no Dicionário 
Geográfico nº de 1758, se bem que a sua introdução é anterior, a difusão desta cultura é feita de forma 
lenta e progressiva permitindo uma melhoria agrícola ao substituir o milho-miúdo e os lameiros, pela 
capacidade de assegurar o pão, de dar pasto para os animais e de associar a produção de feijão, para 
além de ser o responsável pela criação de socalcos, da rede de regadios, pela necessidade de água para 
este cereal. 

A pecuária era a principal fonte de riqueza, sendo os bovinos a principal espécie, pela sua rentabilidade 
em carne e leite, assim como a utilização como animais de tiro para trabalhar as terras e para 
transportes. A presença de caprinos e ovinos, assim como a criação de suínos, alcançam também grande 
relevância. 

Deste modo produz-se uma melhoria na alimentação das pessoas e animais provocando um forte 
crescimento demográfico, em consequência do qual surgem novos núcleos de povoamento que põem 
em cultivo terras antes utilizadas para pasto, com a conseguinte generalização da ocupação do monte 
pela necessidade de novas áreas de pastagem, acentuando a deslocação de animais para o cimo, no 
verão. 

Durante o século XIX produz-se a ocupação generalizada da serra como causa da explosão demográfica, 
que provoca a aparição de novos núcleos de povoamento, o desdobramento de outros. 

Segundo Orlando Ribeiro, como menciona Isabel M. Medeiros, este surto tardio de povoamento estaria 
ligado à chegada do milho às áreas mais isoladas da montanha, assim como à difusão da cultura da 
batata. O primeiro difunde-se com rapidez, graças às instalações de rega dos lameiros e pelo fácil 
convívio com outras culturas, vindo a enriquecer o sistema de poli cultura, substituindo em grande parte 
as forragens que nos meses de verão ocupam o espaço. A batata, de entrada posterior ao milho, veio a 
substituir o nabo e a castanha como suplemento importante na alimentação. 

Nos alvores do século XIX, estava enraizada a malha de povoamento: os lugares a meia encosta, e 
relacionados com as faixas verdes dos vales. O aumento populacional verificado determinara grande 
aproveitamento do espaço serrano, onde cada peça da área valorizada tinha o seu lugar preciso e uma 
função a cumprir; consolidavam-se assim, na diversidade proposta pelos homens e pela natureza, 
estruturas originais que ainda hoje, são fundamentais na organização económica e social da montanha 
(MEDEIROS I. 1984). 

Eugénio de Castro Caldas (1998) considera que o desmantelamento dos baldios e a interdição do livre 
pastoreio foram os dois principais volantes da instalação do capitalismo agrário em Portugal, visando 
consolidar a propriedade individual privada em detrimento da propriedade colectiva. E os efeitos destas 
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medidas foram diferentes nas várias regiões do país. A norte, a proibição do livre pastoreio terá tido 
relativamente pouco impacto

4 
mas o mesmo não sucedeu, por exemplo, na serra da Estrela onde os 

pastores se viram privados de pastagens gratuitas para o seu gado, foram forçados a tornar-se 
empresários ou a passar à condição de empregados de empresas capitalistas nascentes.  

Entre a Primeira República e o Movimento Militar de 1926, que suspendeu a Constituição e implantou a 
ditadura, voltou a intensificar-se o combate em torno do combate aos incultos, pousios e baldios. 
Durante o Estado Novo, para além das obras de hidráulica agrícola (destinadas a fornecer água de rega e 
a dinamizar a agricultura em diversas regiões do país), destaca-se a florestação dos baldios, 
desencadeada ao abrigo do Plano de Povoamento Florestal de 1938. Um programa, baseado sobretudo 
no pinheiro bravo, que, segundo Domingos Almeida

5
, "forçou as populações das zonas de montanha a 

alterar subitamente o seu sistema de pastoreio" e do qual resultaram graves repercussões sociais, para 
além de "uma floresta destinada a arder"

6
. 

5.2. Monumentos históricos e arqueológicos 

Os túmulos megalíticos (mamoas, antas e mesmo cistas) que se podem encontrar nas chãs das serras da 
Peneda e do Soajo. Indiciando uma forte preocupação espiritual expressa na monumentalidade e tipo 
das suas sepulturas, algumas hipoteticamente relacionadas com marcas de territorialidade, como o 
demonstram os grandes alinhamentos de mamoas que uma cartografia rigorosa tem vindo a revelar. 

Descobertas recentes, como as oito rochas da Bouça do Colado (Lindoso, Ponte da Barca), ricamente 
gravadas com esculturas tipologicamente enquadráveis no grupo de arte rupestre galaico-portuguesa, 
está ligada ao vasto movimento ideológico-religioso das estátuas-menires europeias, monumentos 
talvez culturalmente coevos, presumivelmente, do Calcolítico ou da 1.ª idade do Bronze, são exemplares 
importantes para a compreensão da complexa mentalidade dos povos dos últimos tempos da pré-
história recente. 

Com a chegada do conquistador romano, que impõem uma uniformização do sistema social, 
romanizando a região, assinalando a primeira grande revolução económica arqueológicamente 
documentada no Noroeste, que estaria mesmo na origem do característico povoamento de tipo 
disperso desta área. 

Os mais importantes vestígios da ocupação militar romana são s marcos miliários que se podem 
encontrar na Portela do Homem (Lindoso, Ponte da Barca) e os restos das pontes, talvez ainda da 
segunda metade do século I d. C., de S. Miguel, sobre o rio Homem. 

Finda a ocupação romana, que deixou profundas marcas no território e na cultura e tradição indígenas, 
é a Igreja que passa a desempenhar o importante papel de coesão social e de povoamento, 
especialmente através da criação de dioceses e dos primeiros mosteiros. Parcialmente ermado o 
território, terão então origem velhos povoados, hoje abandonados, como a Cidade (Cidadelhe, Lindoso), 
Torre Grande (Lindoso). 

Sentinelas fronteiriças temos a do Lindoso erguida talvez no século XIII e alterada pelo restauro e 
construção de uma cintura de muralhas do tipo Vauban, no século XVII. 

Será neste amplo território montanhoso, de vida e economia difíceis, facilitando por isso mesmo a 
manutenção de fortes tradições comunitárias, que no século XVI, a introdução da cultura do milho 
gradualmente alterará as relações de produção, favorecendo a sua frágil economia de subsistência, 
secularmente dependente de inúmeros abusos senhoriais. Da luta contra estes abusos e da conquista 
das liberdades municipais são memória, à semelhança do resto do País, o característico pelourinho do 
Soajo, esbelto modelo antropomórfico, talvez do século XVII. 

  

                                                           
4 "Nas zonas de montanha o baldio continuou a assegurar o pastoreio de pequena transumância, movimentando-se o gado entre 

as alturas no Verão e as terras ribeirinhas, inverneiras, na estação fria. Fora das montanhas a expansão do regadio do Milho já 

tinha feito substituir o pastoreio pela estabulação do gado" (Caldas, 1998:329). 

5
 Almeida, Domingos (2004) 

6
 idem 
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6. REFLEXÃO E ENQUADRAMENTO DO CONTEXTO ACTUAL EM TERMOS DE SUSTENTABILIDADE 
ECONÓMICA, SOCIAL E AMBIENTAL DE UM MUNICÍPIO PERTENCENTE À RESERVA MUNCIAL DA 
BIOSFERA GERÊS/XURÊS (MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ) 

Em termos de enquadramento, podemos considerar que o Concelho de Arcos de Valdevez se situa 
dentro das dinâmicas de evolução que marcam territórios pautados por elevadas tendências de 
ruralidade situados em zonas de montanha. Esta linha de enquadramento serve para equacionar uma 
perspectiva de desenvolvimento integrado a ser implementada em territórios de matriz 
predominantemente rural, em que a sustentabilidade ambiental e económica será regra fundamental. A 
perspectiva de desenvolvimento apela sobretudo, para a necessidade de uma análise e de uma acção 
que conjugue uma diversidade de temáticas (economia, tecido produtivo, dinâmicas de coesão social, 
práticas e dinâmicas culturais e institucionais, etc.) situadas num espaço-território vivido, conjugada 
com a preservação de valores naturais, nomeadamente de espécies vegetais e animais que caracterizam 
o território. Entre essas espécies encontram-se aquelas que ao longo dos séculos foram domesticadas e 
postas ao serviço do homem, quer para servirem a sua alimentação, quer como força de trabalho ou até 
de companhia. A modelação do território foi feita para servir as necessidades humanas mas adaptado ás 
exigências das espécies que foram entrando na sua alimentação.  

É reconhecida uma certa unidade interpretativa e de avaliação estratégica do mundo rural caracterizada 
pelos seguintes eixos: sensibilidade às questões agrícolas, envelhecimento demográfico e êxodo 
populacional, necessidade de reformulação das funções territoriais, etc.. Simultaneamente, no entanto, 
o mundo rural congrega situações e realidades muito distintas, impondo a necessidade de uma visão 
territorializada das políticas de intervenção. 

Assim, unidade e diversidade parecem ser os dois mais importantes eixos de análise face à realidade, 
impondo a nós próprios, limites de análise em que nos iremos centrar no que diz respeito ao território 
do concelho de Arcos de Valdevez e às redes de relações territoriais em que esse espaço se encontra 
envolvido, bem como, na sua diversidade de recursos, por forma a realizar um enquadramento o mais 
ajustado possível face a um projecto mobilizador de uma estratégia de desenvolvimento sustentado 
económica, social e ambientalmente. 

6.1. Espaço rural: dinâmicas e tendências 

Dum ponto de vista geral podemos dizer que Arcos de Valdevez se enquadra numa unidade regional, 
Vale do Lima, caracterizada por um território de matriz predominantemente rural, onde se 
percepcionam alguns núcleos urbanos, na sua grande parte, de pequena dimensão e caracterizados por 
uma relação estreita face ao meio rural envolvente (apenas Viana do Castelo se destaca com alguma 
dimensão urbana). 

Ainda numa perspectiva geral, podemos ainda apresentar como característica a relação existente entre 
a dinamização do território e a permanência da actividade agrária. Com efeito, sabemos que os 
constantes movimentos migratórios e as tendências de regressão demográfica têm atingido a vida rural 
e a própria agricultura numa tendência de desequilíbrio e de retracção, o que não significa que a 
agricultura continue a ser fundamental para uma estratégia e aposta de desenvolvimento sustentado. 

Estas duas linhas de caracterização geral, permitem ainda o esboço de uma terceira tendência. Hoje, a 
agricultura, para além da sua função primordial, que se prende com a produção de bens alimentares, 
cumpre ainda outras funções de grande relevância para a estruturação do território: a sua ocupação 
geográfica, a dinamização de outras actividades em meio rural, como por exemplo, o artesanato, o 
turismo, a gastronomia, as agro-indústrias, etc.. e a manutenção das paisagens, e os serviços de 
ecossistemas. 

Outro elemento de caracterização centraliza-se na análise da estrutura produtiva agrícola. Assim, a base 
produtiva do sector assenta fundamentalmente em explorações fundiárias de pequena e muito pequena 
dimensão, com um nível de fragmentação relativamente elevado, na medida em que a maioria das 
unidades agrícolas têm menos de 5 hectares. Registe-se, o peso relativamente elevado das áreas de 
baldio, no contributo que dão para as explorações pecuárias e também para a produção florestal de 
Arcos de Valdevez. Podemos portanto dizer que se tratam na maior parte dos casos de unidades 
produtivas de natureza familiar, exploradas por conta própria, predominando uma agricultura de 
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subsistência em minifúndio. Perante este contexto, podemos ainda aferir que este modelo agrícola é 
ainda o principal recurso da região e a ainda contributo importante para a formação dos rendimentos 
das famílias, ainda que em declínio. Em suma, estamos situados dentro de um modelo agrícola balizado 
por uma agricultura fragmentada, pouco produtiva, pouco modernizada, sem recurso a novas 
tecnologias, praticada por uma população maioritariamente idosa e sem qualificação escolar e 
profissional. 

Podemos dizer que a grande maioria dos agricultores de Arcos de Valdevez têm mais de 45 anos (73%), 
sendo muito significativa a proporção de agricultores com mais de 65 anos (7%). A generalidade dos 
agricultores deste concelho tem como nível de instrução o ensino primário ou são caracterizados pela 
ausência de qualquer grau de ensino. 

Não obstante, há que registar que se têm vindo a apresentar tendências no tocante à formação dos 
rendimentos familiares que combinam a agricultura com outro tipo de actividades, nomeadamente em 
determinadas actividades. Assim, perante uma agricultura de auto consumo, com fracos níveis de 
produtividade e de rentabilidade, a pluriactividade tem vindo a ganhar uma crescente importância.  

Os agregados domésticos, e com maior incidência os seus membros do sexo feminino, têm vindo a 
procurar outras fontes de rendimento, principalmente na indústria. A par, os seus membros do sexo 
masculino procuram alternativa complementar ao rendimento nas actividades ligadas a construção civil 
e à indústria metalomecânica a ela associada associada.   

Assistimos assim ao desaparecimento da actividade agrícola tradicional como actividade principal, para 
uma agricultura com dois tipos diferenciados de estratégia actuando em simultaneidade, Uma 
agricultura dirigida por empresários, alicerçada na modernização e na inovação, procurando 
especializações produtivas, como por exemplo a vitivinicultura ou as bagas ou a horticultura intensiva. 
Outra, de natureza predominantemente familiar, desenvolverá racionalidades paisagísticas, 
alimentando a economia de subsistência, mas também com rendimentos completares resultantes dos 
serviços de ecossistema como são já as medidas agro-ambientais. 

Em termos de tipologia de utilização da terra, tendo em linha de conta o número de explorações, 
assumem especial relevo os prados e as pastagens permanentes nos territórios de montanha, 
nomeadamente os integrados na área do PNPG; os cereais para grão, a batata, as hortícolas familiares e 
os prados temporários e culturas forrageiras nos territórios de menor altitude dos vales do Vez e Lima. 
De realçar ainda nas áreas de meia-encosta expostas a nascente e a sul o desenvolvimento crescente da 
vinha, ocupando a totalidade da folha de cultura e o desaparecimento na paisagem da vinha de 
bordadura.  

6.1.1. Lameiros e prados de lima 

Todos os anos o famoso anticiclone dos Açores rege a orquestra atmosférica na Europa Atlântica. 
Quando as frentes polares provenientes da Sibéria descem, as temperaturas mínimas atingem recordes, 
produzindo geadas intensas. Mas as geadas nessa época do ano são bem-vindas, benéficas para as 
plantas, mais ainda para as culturas da primavera que se aproxima. Porque as temperaturas negativas 
matam pragas e doenças, aumentam os açúcares das plantas como um método anticongelante e, em 
espécies como as macieiras, por exemplo, influenciam a diferenciação dos gomos em gomos florais, 
aumentando a sua produção. Por exemplo as pencas, ficam mais saborosas, mais doces e com uma 
textura mais tenra.  

No entanto, a chegada iminente de ar frio e seco de origem polar, aumenta a probabilidade de 
ocorrência de um fenómeno que causa estragos nas plantas com folhagem perene: a geada negra. Este 
fenómeno ocorre quando as temperaturas alcançam valores abaixo de zero, mas a geada não se forma. 
Ocorre nas zonas de montanha e nos vales fundos e húmidos onde a circulação do ar não acontece.  

Felizmente, o conhecimento empírico das populações, nomeadamente das de montanha do Concelho 
de Arcos de Valdevez, dispõe de um sistema simples, mas muito eficaz, para combater os efeitos das 
temperaturas extremas: os lameiros, ou prados de lima. O sistema permite que a circulação da água 
actue como um anticongelante. Sem ele a imagem verdejante de uma das sete maravilhas de Portugal 
Aldeias, Sistelo não existiria. Também paisagens como as brandas de Soajo ou Gavieira, os socalcos da 
Miranda ou de Rio Frio para que se mantenham e sempre verdes e pujantes, perdurando do ponto de 
vista da biodiversidade e da paisagem, necessitam de água de inverno.  
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Apesar de se desconhecer claramente o período onde historicamente poderemos situar o início deste 
sistema, alguns historiadores propõe que ele exista desde a alta Idade Média. Implica a existência de um 
rego simples, não muito profundo nem largo, mas com declive suficiente para que mantenha a água 
corrente quando a temperatura ambiente ultrapassa os zero graus. Depois, a um ritmo de metro a 
metro, rasgam-se pequenas aberturas, as “tólas”, que permitem regar por gravidade as pastagens e 
prados. Chama-se a esta acção regar com “água de lima”, ou seja, manter sempre disponível uma lâmina 
de água à superfície do terreno. Obviamente se não mantiver a água corrente e esta estagnar, a 
congelação ocorrerá. Este sistema de rega, por este conjunto de razões é muito mais exigente no 
consumo de água que a rega no período de verão, pelo que nos sistemas de regadio tradicionais, as 
levadas, não eram dimensionados para o consumo de água de verão, nomeadamente para o milho x 
feijão, ou batata, mas para o inverno.  

Normalmente, no inverno, as águas provenientes das nascentes são mais quentes que a temperatura do 
ar envolvente. Estas águas são também carregadas com minerais favoráveis às culturas forrageiras. 
Segundo o Padre Hymalaia, as águas de lima, depois de uma descarga eléctrica provocado por uma 
trovoada, ficam carregadas com azoto, tão necessário ao equilíbrio da adubação dos terrenos. Trata-se 
assim de um sistema sustentável, uma vez que não utiliza fertilizantes, antes as propriedades minerais 
das referidas águas. 

O revestimento herbáceo que cobre os terrenos é semi-natural, composto por raras leguminosas 
(Trifolium) e algumas gramíneas, vivazes, numa associação vegetal com um certo equilíbrio (e.g.  azevém 
(Lolium perene) língua de ovelha (Plantago lanceolata),  algumas bolbosas conhecidas como a 
“cebolinha” (Arrhenetherum elatius subsp. bulbosum  - muito apreciada pelos javalis que fossam os 
terrenos em sua busca) permitindo fixar a fina camada de solo que reveste os terrenos e relacionado 
substancialmente com o tipo de maneio a que é submetido. Utilizados como pastagens de Inverno de 
grandes e pequenos ruminantes (vacas, cabras e mais recentemente ovelhas) os lameiros são mantidos 
ao abrigo do gado no início da Primavera para proporcionarem um corte para feno no início do Verão.  

Fornecem não só forragem de corte de elevado valor nutritivo, mas protegem o solo contra os efeitos 
da erosão, que de outra forma seriam arrastados pela água das escorrências nas zonas de maior declive. 
Os socalcos de prados de lima ou os lameiros quando são abandonados e deixam de ser regados, 
imediatamente começam a ganhar cobertura de colonizadores como a giesta e os codeços. As giestas e 
codeços não são bons protectores dos solos, porque através do ensombramento eliminam a cobertura 
herbácea deixando áreas de solo nu e, nomeadamente no que respeita às grandes chuvadas de outono 
e o solo está ressequido pelo rigor do verão, possuindo uma fina camada salina induzida pela radiação 
solar. Quando as primeiras chuvas outonais chegam, a cobertura arbustiva ajuda a criar grandes gotas 
que caem no solo com impacto e dissolvendo os sais, atingem escorrências de grande densidade e 
poder erosivo e destrutivo. As águas de lima, ao “dissuadirem” as plantas arbustivas de se instalarem, 
permitem manter uma protecção do solo que apenas o coberto florestal conseguiria melhorar.  

Por outro lado, os lameiros e prados de lima fazem um trabalho perfeito de filtragem e contenção de 
inertes, prevenindo inundações. 

Ainda de realçar que do ponto de vista da biodiversidade, estes ecossistemas humanizados são 
riquíssimos, já que os solos ainda que delgados, são habitat para muitos insectos, invertebrados e outros 
habitantes das galerias do solo, que por sua vez fazem parte da cadeia trófica das aves e outros 
predadores que habitam nas árvores e bosques das bordaduras.   

A sua normal função como área de pastoreio e produção de alimentação em verde e fenada serve a a 
maioria das espécies animais domesticadas, objecto do presente trabalho. As espécies bovinas, caprinas 
e equinas exploram estas áreas pratenses de formas diferentes em períodos diferentes do ano. 
Qualquer uma delas não o faz durante o período invernoso em que abunda vegetação verde nas 
pastagens naturais dos baldios, poupando as coberturas pratenses ao pisoteio e ao aumento do risco de 
erosão. Na primavera, apenas após a fenação são autorizados a entrar. No verão, a disponibilidade de 
água gerada pela infra-estrutura de rega permite a existência permanente de massa verde para 
alimentação. De outro modo, as outras espécies que não domesticadas, beneficiam das sinergias da 
presença das outras nomeadamente pela disponibilidade de determinados elementos pré-digeridos 
como são, sementes ou até vermes parasitas do trato digestivo. A cadeia trófica é extremamente rica e 
complementar, completando-se intensamente.  
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A rede de levadas, poças, adufas, regos, “tólas”, moinhos, azenhas, fulões, serrações e lagares de azeite 
que o sistema de rega permitiu construir no nordeste português é um autêntico trabalho homérico de 
engenharia. Formado a partir de captações em pequenos córregos, ribeiros ou rios de montanha através 
de canais que atingem por vezes extensão de quilómetros como se podem encontrar em Soajo ou em 
Senharei ou Rio Frio, levam água de localizações mais húmidas e frescas e muitas vezes expostas a 
norte, para regiões mais secas e expostas a sul levando a água até à vegetação que se deseja proteger, 
ou regar, tirando pelo caminho proveito da sua força motriz e permitindo trilhos de pé-posto muito 
fáceis de usar.  

Estamos perante um tesouro projectado pelos nossos antepassados para tirar proveito de um recurso 
particularmente abundante no nosso território: a água resultante da forte pluviosidade. No contexto das 
alterações climáticas este é um sistema que volta a assumir uma importância relevante e que ao qual 
nós os cidadão e a ciência deverão dar maior relevância, retomando o seu estudo.   

Do ponto de vista do desenvolvimento, o abandono do espaço rural irá persistir, contudo o seu efeito 
mais devastador será mais contido se soubermos redireccionar para outros usos os recursos, estruturas 
e equipamentos que já dispomos no território. É obrigatório olhar as nossas pesqueiras, os nossos 
moinhos, as nossas levadas, as nossas poças com um olhar diferente. Os socalcos só sobreviverão se a 
água lá continuar a chegar. A paisagem que nos caracteriza é feita pela disponibilidade de água, mas no 
sítio certo. A fruição para fins turísticos é plausível (desejável até, desde que não tenda a “folclorizar” os 
espaços e destrua os habitats) e agrega valor à paisagem.    

6.1.2. Espaços Florestais  

O território montanhoso de Arcos de Valdevez tinha no passado, nomeadamente na passagem do 
século XIX, uma forte condição de desertificação com perda de coberto vegetal e consequentemente de 
solo e a exposição dos afloramentos rochosos. Esta condição foi agravada pela produção de carvão 
vegetal para comercialização para as cidades no período das duas guerras mundiais. E a pressão sobre o 
território ainda foi aumentando com sobrepopulação no período entre os dois conflitos mundiais.  

Imediatamente a seguir ao final da segunda grande guerra, foram criados os serviços florestais e 
começaram as campanhas de florestação, dos quais infelizmente resultaram conflitos com as 
comunidades locais (inclusive a sobrevivência das suas actividades económicas como o pastoreio) e o 
plantio de resinosas (essencialmente Pinus penaster) e outras coníferas (p.e. cupressus, taxus, etc.). Em 
alguns locais como foi o caso de Rio Frio e Miranda, tirando proveito de os invernos serem geralmente 
benignos, optaram pelo plantio de carvalhos caducifólios que foram sendo acompanhados por um lote 
significativo de perenifólios de regeneração natural, como o medronheiro (arbutus unedo) e o azevinho 
(Ilex aquifolium), entre outras; nas zonas mais húmidas com o loureiro (Laurus nobilis). 

Carvalhais idênticos a estes, mas de regeneração natural são encontrados em áreas de abandono 
agrícola, como é o caso de freguesias como Rio Frio, Senharei, Rio de Moinhos, Cabreiro, Gondoriz, 
Carralcova, entre outras, devido à sua localização em áreas de menor pressão agrícola ou pastoril, 
encontram-se alguns redutos bem conservados onde é possível apreciar florestas num estado que se 
aproxima daquele que os primeiros homens que colonizaram a Península Ibérica terão encontrado e que 
corresponde à vegetação primitiva ou teórica dessas regiões. Nalguns casos como no Ramiscal, 
encontravam-se azevinheiros centenários, muito bem conservados que foram afectados pelo último 
grande incêndio que afectam esta área do PNPG. Felizmente salvaram-se alguns exemplares e espera-se 
que a regeneração natural e as regras de protecção assegurem a recuperação do habitat. 

Apesar disso o Concelho tem importantes áreas de espaços florestais que a prazo irão desempenhar 
cada vez mais um papel mais relevante. Hoje, porque a sua destruição leva, primeiro ao 
desaparecimento de importante reserva e sumidouro de carbono; segundo, porque o uso do território 
liberto pela desflorestação é utilizado maioritariamente na produção de carne (no nosso caso de uma 
forma muito difamada) e consequentemente na produção de emissões crescentes de metano (que 
contribui para agravar o fenómeno); terceiro e não menos relevante, pela destruição devastadora da 
biodiversidade, ficando o planeta menos diverso, logo mais pobre. Mas não menos importante ainda, as 
florestas têm funções de protecção do solo e da água, limitando as condições do regime torrencial e 
aumentando a permeabilidade do solo, ou seja a acumulação de água. Em determinadas regiões onde 
existe perigo de derrocada, a floresta desempenha enorme importância de protecção e salvaguarda dos 
aglomerados populacionais e das actividades económicas.  
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Quando o espaço florestal fruto das sucessivas e cada vez mais frequentes catástrofes naturais, é 
reduzido pelo efeito intempérie ou de ocorrência de temperaturas naturais anormais para a época do 
ano, assistimos também à redução significativa da sua área. Nuns casos são ventos ciclónicos, que 
arrancam ou derrubam quantidades representativas de árvores. Noutros, são extensões de centenas de 
hectares que são destruídas pelo fogo sem que o poder de combate humano o consiga suster. O que é 
um facto é que estes fenómenos extremos estão a acontecer e teremos que aprender a viver com isso, 
sabendo olhar para a natureza não com a ideia de que a conseguiremos “domar” ou “domesticar”, mas 
antes que somos obrigados a aprender a com ela conviver sem a destruir ou molestar, sob pena de isso 
se virar contra nós mesmos. Os espaços florestais que estamos em presença no concelho são disso um 
exemplo, até pelo crescente abandono da actividade agrícola.  

Se olharmos uma sequência de fotografias aéreas do concelho nos últimos 30 anos e se fizermos um 
tratamento expectográfico, verificaremos que a área de folhosas autóctones tem vindo a aumentar, 
nomeadamente de carvalhal e bosques ripícolas. Os carvalhais ocupando os terrenos agrícolas, ou 
prados de lima abandonados. Os bosques ripícolas onde dominam os salgueiros, os azevinhos, os 
castanheiros, os loureiros, as cerejeiras, etc.. ocupam as margens das linhas de água, os vales e socalcos 
mais fundos e apertados.   

6.1.3. Parques/Áreas Protegidas 

Os parques constituem unidades de conservação, normalmente extensas, destinadas à protecção de 
áreas representativas de ecossistemas, podendo também ser áreas dotadas de atributos naturais ou 
paisagísticos notáveis, sítios geológicos de grande interesse científico, educacional, recreativo ou 
turístico, cuja finalidade é resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a protecção 
integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização para objetivos científicos, educacionais 
e recreativo. Assim, os parques são áreas destinadas para fins de conservação, pesquisa e turismo. 
Podem ser criados no âmbito nacional, regional ou municipal, em terras de domínio publico ou privado, 
ou que devem ser expropriadas para tal fim. 

Em Portugal, ao contrário da Europa (inclusive da vizinha Espanha), não existe grande tradição de 
expropriações por interesse público de áreas destinadas à conservação, provavelmente por se terem 
utlizado áreas de domínio colectivo predominante, os baldios, para se instalarem os espaços de maior 
índice de protecção. Contudo, os planos directores das áreas protegidas consideram as obrigações de 
protecção do mesmo modo quer em espaços de propriedade pública, colectiva ou privada. 

Os espaços florestais e os incultos ocupam no concelho um peso superior a 75% do território, sendo 
difícil discernir aquilo que é exactamente espaço florestal por os dados do último inventário florestal 
carecerem de alguma desactualização.  

Mas estes espaços desempenham diversas funções, que vão muito para além da protecção de espécies, 
habitas, protecção de solo e produção de madeira.  

As áreas protegidas têm uma função pouco relevante para o público em geral que é a protecção das 
cabeceiras das linhas de água, proporcionando melhores condições de absorção de água no solo para 
melhorar o seu armazenamento e gestão. 

Representam também um forte agente de fomento cinegético assegurando áreas de reprodução e de 
dinamização de repovoamento natural de territórios vizinhos. 

As áreas protegidas procuram ainda proteger valores patrimoniais geológicos, arqueológicos e até 
antropológicos de interesse para a humanidade, nacional, regional ou local. 

Por último o valor paisagístico, estético e cénico das áreas protegidas é estratégico, porque muito difícil 
de reproduzir. Quando são conjuntos extensos de valores ou de notoriedade diferenciada, são 
classificados como parques nacionais como o caso do PNPG. Quando se trata de uma especificidade 
relativamente localizada, qualificam-se como paisagem protegida como no caso da APP do Corno do 
Bico. Em qualquer dos casos estas classificações são dinâmicas, podendo apresentar progressos ou 
retrocessos. 

Uma das questões fundamentais representa a competência de determinar a capacidade de carga do 
sítio para suportar um intenso uso recreativo. Esta condição determina-se também para o território 
contíguo ao espaço da área protegida. 
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6.2. Comercialização dos produtos locais 

De uma forma geral, a comercialização dos produtos locais é ainda realizada sob moldes tradicionais. 
Existem dificuldades de escoamento de produtos porque não existe uma rede organizada para o realizar 
porque a escala de produção não permite, bem como a ausência de normalização dos produtos a nível 
local. Neste sentido, o envelhecimento populacional, a insuficiência de dinamismo associativo e a 
inexistência de um investimento continuado e sistemático na formação e capacitação dos activos 
agrícolas, nomeadamente dos empresários/responsáveis familiares pela produção agrícola e pecuária, 
acentuarão, porventura, as limitações à comercialização dos produtos locais. 

As principais tendências registadas no sector são larga e intimamente ligadas com as consequências do 
processo migratório, que tem contribuído, para a desvalorização do mundo rural e da actividade 
agrícola, já que se trata de uma actividade que exige uma dedicação a tempo total, agravada no caso da 
pecuária, muito exigente do ponto de vista físico e socialmente muito desvalorizada. Do processo 
migratório ficaram os menos capazes e os mais velhos.  

Pese embora este contexto, começa a enunciar-se um conjunto de linhas de acção, ainda que ténues 
que se podem perspectivar como tendências capazes de inverter a situação (note-se, que são 
potencialidades já existentes no território de Arcos de Valdevez). 

Uma primeira iniciativa que se poderia prefigurar prende-se com o aproveitamento das potencialidades 
locais ao nível da silvo-pastorícia, com a recuperação das raças autóctones e a sua valorização, da 
apicultura, da viticultura e da inovação na produção de bagas e pequenos frutos. Também de referir a 
recuperação da produção de algumas variedades de leguminosas, com especial destaque do “feijão 
terreste” sendo de especial importância o papel que tem vindo a ser assumida pela Cooperativa Agrícola 
de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca. 

Seguindo de perto as orientações comunitárias deverão ser rentabilizadas todas as iniciativas locais no 
âmbito da reorganização dos circuitos de comercialização dos produtos agrícolas de qualidade, a 
dinamização da inovação da sua valorização, pela dinamização das associações já existentes (como por a 
já referida Cooperativa Agrícola e a Associação Nacional de Criadores da Raça Cachena), a Associação 
dos Vinhos de Arcos de Valdevez e a ARDAL, permitindo perspectivar a formação de parcerias 
institucionais. 

Outra instituição importante na dinamização da criação de valor na economia local será a InCubo - 
Incubadora de Iniciativas Empresariais Inovadoras, entidade que tem por objectivo a criação e/ou o 
desenvolvimento de microempresas e pequenas empresas,  apoiando-as e enquadrando-as nas 
primeiras etapas de suas vidas.  

Perspectiva-se que na fase inicial destas empresas incubadas se esteja perante uma dinâmica forte de 
empreendedorismo, de forte inovação, seja ela de produto seja de organização. Contudo numa fase 
seguinte haverá necessidade de dois tipos de contexto: a permanente actualização/capacitação; e a 
gestão cuidadosa e focada no futuro.   

Assim, outra vertente de intervenção deveria centrar-se na aposta no ensino e formação, implicando o 
tecido escolar local com a EPRALIMA, a Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca e a 
VALDELIMA por exemplo, nomeadamente nas áreas da agricultura, da pecuária, da floresta, do 
associativismo/cooperativismo, etc.  

Mas não menos importante será a formação e o acompanhamento no aconselhamento de gestão. Não 
desvalorizando a contabilidade e a fiscalidade, a gestão desempenha uma função muito importante no 
dia-a-dia empresarial, nomeadamente no que concerne às escolhas que se fazem para a empresa ou 
para a unidade produtiva e que irão impactar sobre o seu processo produtivo nos próximos anos. 

Obviamente que existe uma diferença fundamental entre a orientação empresarial que abordamos, 
acima e as unidades de subsistência que pretendem complementar o rendimento das famílias, ou 
substituir as despesas de consumo de bens de primeira necessidade. Qualquer destas entidades 
contudo tomam decisões de gestão com impacto quer nos seus rendimentos quer nos sistemas 
envolventes. As práticas agrícolas utilizando sistemas de produção que recorrem a pesticidas prejudicam 
o equilíbrio do ecossistema onde se encontram instalados, com impacto no território e nas culturas do 
vizinho.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microempresa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Assim, a decisão menos informada causa problemas que são inesperados para quem as toma, mas 
muito mais para os vai sofrer de seguida. Para além da qualificação existe também necessidade de uma 
comunicação ajustada às necessidades do território e das suas populações. 

6.3. Caracterização sociodemográfica
7
 

Trata-se de uma região pautada pela perda de população, pelo seu envelhecimento estrutural, o que 
dificulta um incremento significativo da população activa. Entre 1991 e 2001 o Concelho viu reduzida a 
população residente em 13395 habitantes (uma redução de 22,3%) e a taxa de actividade reduziu de 
41,3% para 34,4% no mesmo período. A estrutura etária da população de Arcos de Valdevez assume a 
forma de pirâmide invertida, tal como a nível nacional e regional. No entanto verifica-se que, 
comparativamente, a população mais velha assume um peso mais significativo no Concelho, 
especialmente as mulheres. 

Evidencia-se uma certa descapitalização material e humana e consequente desaparecimento de 
algumas capacidades, as quais possibilitariam o aproveitamento e desenvolvimento das potencialidades 
e recursos existentes. 

O envelhecimento da população residente proporciona o abandono das actividades agrícolas que 
assegura a manutenção do território e agrava a degradação das condições de vida das comunidades 
locais. Em 1991 a agricultura era ainda a principal actividade económica em Arcos de Valdevez, 
representando mais de 50% da população empregada, tendo diminuído para 7,3% em 2011, em 
oposição aos sectores secundário e terciário. 

A actividade centrípeta dos grandes centros, torna os territórios periféricos carentes de recursos 
humanos qualificados, sendo essa a sua principal dificuldade para se auto-potenciarem. A população de 
Arcos de Valdevez apresenta em 2011 níveis escolaridade inferiores à média nacional e da região 
Minho-Lima nos escalões mais elevados e no pré-escolar. A proporção da população que atingiu o 
ensino superior (7,7%) é metade da média nacional (15,4%) e mesmo no que respeita ao ensino 
secundário a diferença é ainda significativa (12,1% em Arcos de Valdevez e 16,8% a nível nacional). 
Também a representatividade da população sem nenhum nível de escolaridade ou que apenas atingiu o 
primeiro ciclo do ensino básico é elevada no Concelho quando comparada quer com a média nacional 
quer com a região Minho-Lima. A taxa de analfabetismo, apesar de ter diminuído consideravelmente de 
1991 para 2011 (de 21,3% para 12,6%), mantém-se ainda em 2011 muito superior à região Minho-Lima 
(6,9%), sendo mais do dobro da média nacional (5,2%). 

Considerando o povoamento e o espaço construído, podemos avançar, em primeiro lugar, com uma 
análise das principais tendências de evolução das condições de habitabilidade

 
presentes no território, 

considerando que a as diferentes modalidades de ocupação e de vivência do espaço são vectores de 
análise fundamentais em matéria de povoamento de dinâmicas do espaço construído. 

Tendo em conta as tendências demográficas anteriormente apresentadas, é de realçar que a proporção 
de alojamentos sobrelotados no Concelho (11,1%) é em 2011 próxima da média nacional (11,4%), 
embora superior à realidade regional (9,1%), revelando uma relativamente baixa proporção de famílias 
a viver em alojamentos superlotados, resultando desta observação, um maior número de divisões por 
alojamento e menos pessoas por divisão. 

Porém, as condições de habitabilidade e de conforto são agravadas devido à falta de infra-estruturas 
básicas nos alojamentos. Desta forma, e embora desde 1991, tenha ocorrido uma evolução favorável ao 
nível das condições de higiene básica da habitação, ainda se registam carências assinaláveis. 

Em 2011, existia ainda um número considerável de alojamentos sem casas de banho e instalações 
sanitárias (3,2% dos alojamentos familiares de residência habitual no concelho não possuíam retrete no 
alojamento). 

É evidente o crescimento da cobertura crescente da rede de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU) 
que passou de uma cobertura de 66,7% para 93,2% dos edifícios entre 2001 e 2011, ultrapassando a 
média nacional. 

                                                           
7  Consultar Anexo I para dados mais detalhados. 
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Também no que respeita à ligação dos alojamentos a sistemas de drenagem de águas residuais (AR) 
houve uma evolução significativa. Perto de 98% dos alojamentos de residência habitual estão ligados a 
um sistema de drenagem de AR. Embora esteja ainda abaixo da média nacional e mesmo da região 
Minho-Lima, a melhoria foi muito significativa (em 1991 menos de 70% dos alojamentos estavam 
ligados a um sistema de drenagem de AR, sendo que a progressão dá–se essencialmente entre 1991 e 
2001). No entanto, a cobertura da rede pública de drenagem de águas residuais é em 2011 ainda de 
apenas 25%, muito abaixo da média nacional (76,6%) e mesmo da região Minho-Lima (45,5%). 

No tocante ainda às principais tendências em termos de povoamento e sua relação directa com o 
espaço construído, poderemos ainda desenhar um cenário de relativa debilidade no tocante ao estado 
de conservação físico geral das casas, Esta situação prende-se, por um lado, com a existência de uma 
população idosa, isolada e com fracos recursos financeiros, o que lhes impossibilita uma tomada de 
decisão mais intensa em prol da requalificação e conservação das suas casas. As condições precárias de 
conservação das habitações prendem-se, ainda, com os contínuos fenómenos migratórios que têm 
avassalado o concelho, levando a um abandono progressivo das casas. O forte sentido de propriedade 
tem também levado à existência de um relativo imobilismo no sentido da dinamização do mercado 
imobiliário e fundiário. 

Podemos ainda destacar, neste domínio de avaliação, a tendência para a construção de habitações 
novas, nomeadamente, fora do miolo central dos lugares, especialmente por parte de população 
emigrada. Esta tendência construtiva merece especial destaque sobretudo se equacionarmos o seu 
respeito pela arquitectura tradicional e assim, resultarem soluções construtivas gerando efeitos 
dissonantes em termos de leitura espacial e social e fomentando, concomitantemente, a desagregação 
de uma unidade paisagística. Por outro lado, neste processo, também não se podedeixar de salientar a 
importância dos novos padrões de conforto, que exigem que o acesso às habitações seja feito de 

automóvel que nem sempre no miolo são viáveis.
8
 

Nos últimos tempos, o concelho de Arcos de Valdevez tem vindo a assistir a uma espécie de reocupação 
neo-rural

9
 pautada pela crescente procura de casas de segunda ou de terceira residência por parte de 

população oriunda, nomeadamente do Porto. Também a dinâmica turística de fim-de-semana tem dado 
aso a investimentos na recuperação de habitações, ou ao uso de habitações de população emigrada 
para Alojamento Local ou Turismo Rural. Esta ocupação poderá afigurar-se como um importante veículo 
de dinamização local, mas torna-se imperioso que exista uma concordância e respeito pelo ambiente e 
pela paisagem e já agora pela dinamização do uso da mão-de-obra local, encarando a valorização do 
património como componente incontornável do processo de desenvolvimento local. 

6.4. Actividades de recreio e turismo  

Quando equacionamos o espaço rural, teremos de ter sempre presente a centralidade da agricultura 
nesse mesmo espaço, contudo, temos de pensar que as zonas rurais são hoje muito mais que espaços 
agrícolas, o que quer dizer que a agricultura não é mais a única grande prioridade da política de 
desenvolvimento das zonas rurais do interior. Outrossim, a própria OCDE

10
 que apelida as zonas rurais 

similares a Arcos de Valdevez como zonas rurais recuadas, considera que nestas zonas "as actividades 
agrícolas tenderão a retrair-se enquanto sector autónomo e mercantilizado para se integrarem em 
complexos mais amplos, que poderão designar-se por fileira do ambiente e património, isto é, um 
conjunto de iniciativas complementares e desejadamente geridas de forma integrada, em que a fruição 
do mundo rural surge como factor mobilizador de um leque diversificado mas articulado de 
actividades". Pontuarão aqui as actividades que resultam da dinâmica turística.  

Assim, adquire uma importância inegável a multiplicidade de opções de utilização das zonas rurais 
valorizando as suas funções de reserva de espaço físico e de protecção e reprodução ambiental. Neste 
sentido e tendo em linha de conta as potencialidades do concelho de Arcos de Valdevez podem 
evidenciar-se algumas potencialidades alternativas de reestruturação do mundo rural. 

                                                           
8
Correia, Vítor,  Plano Global de Intervenção para a zona de montanha do PNPG, 2002 

9WAA, "(Re)povoar o meio rural", inLeader Magazine, n022, 2000. 
10 OCDE, Quel avenir pour les campagnes?  Une politique de développment rural, OCDE, 1993.  
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Uma primeira potencialidade prende-se com a riqueza patrimonial e paisagística do concelho podendo 
rentabilizar-se toda uma série de usos com fins recreativos, lúdicos e de entretenimento. Existe, na 
actualidade, uma tendência cada vez mais consistente de procura do concelho com fins recreativos e 
turísticos, mobilizando um contingente não negligenciável de visitantes aos fins-de-semana e em épocas 
festivas. Têm vindo a ganhar consistência algumas ofertas recreativas e turísticas, não obstante o seu 
carácter ainda reduzido e incipiente. 

Será pertinente realçar que estas estratégias de exploração turística deverão ser consolidadas e 
amplificadas, na medida em que o designado turismo rural

11
 e o turismo de experiências

12
, poderiam 

funcionar quer como complemento económico dos rendimentos da população, quer como factor 
gerador de empregos, de escoamento de produtos locais e de fixação da população.   

A propósito, refira-se que o turismo poderá ser promovido como actividade que se equilibra com outras, 
dentro de uma perspectiva integrada de desenvolvimento, na medida em que o desenvolvimento desse 
sector envolve necessariamente outros sectores, tais como, a construção civil, o alimentar, o comercial, 
o dos transportes e serviços, o do artesanato, o do lazer, etc.. A título ilustrativo, os produtos locais 
podem ser apresentados com atributos que os tornam muito atractivos nos grandes mercados, porque 
mantêm padrões de qualidade ou singularidades que os levam a ocupar nichos muito especiais e por 
isso rentáveis, como acontece com a Carne Cachena da Peneda ou o Verde Tinto da casta Vinhão. 
Podemos assinalar que em Arcos de Valdevez, há um forte dinamismo no respeitante à promoção do 
consumo de carne de Cachena e do tinto Vinhão, consubstanciado no facto de existir o FESTIVINHÃO 
desde 2015 e a dinâmica de investimento dos produtores engarrafadores. O mesmo se passa coma 
Cachena, em que a esmagadora maioria dos restaurantes já inclui nos seus menus e existe uma 
crescente inscrição de animais no livro genealógico. 

Do mesmo modo, a crescente busca de Arcos de Valdevez como destino de alojamento local e turismo 
rural, assume-se como uma alternativa de dinamização importante, pelos recursos que pode potenciar 
localmente. Neste caso, como nos anteriores, o respeito pelo meio ambiente deve ser um primado de 
acção, sendo de particular importância os cuidados a ter na recuperação/construção de casas e dos 
espaços públicos, bem como, o respeito pelas comunidades locais. 

6.5. Dinâmicas sociais e de coesão social 

Dentro de uma análise dedicada mais aos processos sociais existentes no território de Arcos de 
Valdevez, poderemos dizer que uma questão estruturante em termos da evolução dos processos sociais 
e dos seus respectivos actores se prende directamente com a problemática da repulsão populacional. É 
preciso salientar que as fortes migrações para o estrangeiro ou para as zonas litorais do país 
estrangularam decisivamente a capacidade de dinamismo e de inovação da maioria das freguesias. Nas 
freguesias das serras nas últimas duas décadas facilitaram um cenário de autênticos "lugares desertos", 
dominantemente habitados por mulheres isoladas, casas abandonadas e em elevado estado de 
degradação física, inexistência de forças vivas locais e de espírito empreendedor.   

Estes cenários, mais frequentes nas freguesias de maior altitude e interioridade, têm vindo a favorecer 
uma espécie de círculo vicioso da repulsão populacional, isto é, são estas as zonas também menos 
propensas à fixação por exemplo de emigrantes regressados ou de segundas residências.  

As famílias são tendencialmente fortemente matriarcais no que concerne à gestão e potenciação de 
recursos. 

O desaparecimento das escolas de aldeia veio a reforçar as condições de repulsão para os mais jovens, 
porque não querem sujeitar os filhos a cumprirem enormes distâncias e esforços diários. 

A fixação das pessoas não podendo ser forçada, pondo em questão os seus próprios desejos e anseios 
pessoais, será determinada porque sejam os próprios actores a escolherem e a determinarem os seus 
próprios processos de fixação, e nesse ponto Arcos de Valdevez pode oferecer inúmeras 
potencialidades. Convém dotar estas zonas de estruturas facilitadoras à fixação nomeadamente de 

                                                           
11 Ou outras formas de aproveitamento turístico como, o eco-turismo, o turismo de habitação, etc.. 
12 Pine e Gilmore propõem que as empresas turísticas devem encenar eventos memoráveis para seus clientes e que a própria 
memória se torna o produto: a "experiência". Estão neste caso as experiências gastronómicas, as degustações vínicas, as 
reconstituições históricas, a participação em safaris fotográficos, a recuperação de espaços verdes, etc.. 
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jovens activos adultos por forma a combater a contínua atractividade de centros urbanos, em Braga, 
Porto, ou mesmo Viana do Castelo. Estruturar uma oferta de serviços de qualidade, mas de baixo custo, 
dedicados à famílias e aos mais jovens em idade escolar, bem como habitação de qualidade a custos 
competitivos, será relevante para criar um ambiente acolhedor e atractivo. 

A agricultura não será mais a alavanca de enraizamento das populações a estes locais. A par da 
industrialização ter-se-ão de prefigurar uma multiplicidade de opções credíveis de utilização das zonas 
rurais, tirando proveito de novas oportunidades propostas pelas novas tecnologias de comunicação. O 
tele-trabalho será hoje uma nova oportunidade para territórios como Arcos de Valdevez, desde que se 
assegurem as condições de disponibilidade das infra-estruturas de comunicação do século XXI e os 
serviços de apoio às famílias de excelência. Em síntese, torna-se urgente dar conteúdo à expressão: "o 
interior, um território visitável, mas também habitável"

13
. 

Neste prisma, devem ser aprofundadas as redes de complementaridades e não de dependências destes 
espaços face às zonas urbanas, aproveitando e rentabilizando todo o conjunto de potencialidades de 
carácter paisagístico, ambiental, turístico, cultural, produtivo, conferindo a estes espaços a excelência 
de oferta de bens genuínos e de elevada qualidade

14.
 

A grande motivação dos jovens parece ser a de alcançar a todo o custo um emprego, no sentido de 
obter meios de subsistência próprios e maiores capacidades de mobilidade social. Talvez por uma 
questão de afirmação social local, continuam a preferir recusar determinados tipos de oferta de 
emprego local e ir desempenhar o mesmo tipo de trabalhos fora da zona de origem, designadamente 
em países de emigração.  

Contudo as suas aspirações a uma mobilidade social no sentido ascendente são na generalidade baixas e 
pautadas por perspectivas de emprego também bastante redutoras que não permitem um acesso mais 
qualificado ao mercado de trabalho. Não existe a valorização do ensino profissionalizante para ascender 
a um melhor emprego. Esta questão parece indicar-nos que se torna premente repensar a inserção 
juvenil. Torna-se imperioso considerar que estes jovens poderão estar receptivos a outras formas de 
aprendizagem e de transição para a vida adulta, que são portadores de dinâmicas de promoção social 
aceleradas, que se pautam por fortes desejos de mudança, mas que também se encontram numa 
encruzilhada ambivalente de construção identitária. 

Ainda dentro desta problemática, parece importante referir a importância do distanciamento das 
famílias face aos valores escolares. Assim, a escola continua a ser vista como um espaço de certa forma 
inoperante e incapaz de direccionar os filhos face a trajectórias de mobilidade social ascendentes. Daí 
também a relativa desvalorização do ensino pré-escolar e a consequente retenção das crianças no seio 
familiar. 

Se considerarmos as freguesias de montanha, constatamos também que estas freguesias são dominadas 
por famílias onde predominam os mais idosos, configurando potencialmente processos de exclusão 
social de idosos, onde a acrescentar a uma vulnerabilidade económica (fruto das baixas pensões de 
reforma), temos concomitantemente uma forte vulnerabilidade física e de condições de saúde.   

A própria comunidade continua, não obstante, a estigmatizar e a segregar as pessoas que de alguma 
forma tornam visíveis institucionalmente as suas carências familiares. Ainda persiste um contexto de 
rivalidades entre as pessoas, levando ao ocultamente de determinados problemas sociais. 

Relativamente à deficiência, também o contexto familiar assume grande importância nesta 
problemática. Assim, existem estratégias vincadas de ocultação, de desinformação e de normalização da 
deficiência por parte de muitos núcleos familiares. Esta situação ocasiona relativamente a esta 
população muitas dificuldades em termos de intervenção.   

Convém ainda que relativamente a saúde apenas existem serviços médicos qualificados na sede do 
Concelho e serviços de enfermagem e um médico em Soajo. Alguns utentes distam da sede do concelho 
cerca de 50Km.  

  

                                                           
13 JOSÉ REIS, in WAA, Perspectivas de Desenvolvimento do Interior - Debates da Presidência da República, Lisboa, Imprensa 
Nacional Casa da Moeda, 1998. 
14 Cfr.  RUI AZEVEDO, 'El desarrolo local en Ias zonas rurales.  Perspectivas para el siglo XXI", in Pan Waldchen.  In Mernorian.  Lo 
Local y lo Intemational en e/ Siglo XXI - La lmportancia de Ias Redes de Colaboración, DGXVI, 1993.
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6.6. Acessibilidades, Interior e desertificação 

Há falta de conhecimento e capacidades para que se possam melhorar as condições de vida da 
população residente. A comunicação por estrada entre aldeias e centros de serviços é deficitária, 
estando o transporte público em declínio e, em alguns casos restrito ao táxi, o que implica maiores 
custos e menos competitividade relativamente a outros territórios. Este facto exerce pressão para o 
despovoamento das freguesias do interior do território, em favor das mais próximas da sede do 
concelho, beneficiando uma crescente urbanização. 

O conceito de interior está relativizado face às condições de acesso proporcionadas pelas 
acessibilidades. A maioria das famílias possuem viatura própria, contudo nas famílias mais idosas apenas 
o membro masculino está habilitado a conduzir. Quando acontece alguma coisa a um dos membros da 
família alteram-se as condições de acessibilidade, apesar das novas e modernas vias rodoviárias 
construídas nos últimos 30 anos.  

Fruto das novas condições tecnológicas, a distância passou a ser percebida em unidades de tempo e não 
em quilómetros ou unidades de medida. Algo está longe, se está a mais de duas horas. Estar a duzentos 
quilómetros por auto-estrada, é perto. Estar a cinquenta quilómetros, por uma estrada sinuosa de 
montanha, é longe. A distância entre dois pontos é preferencialmente expressa em unidades de tempo, 
não por nenhuma "ideotice", mas porque é isso que conta na nossa vida quotidiana. Vivemos função do 
relógio. O mundo mudou. Tornou-se mais pequeno. A escala de todas as realizações humanas passou a 
expressar-se de forma diferente. Contudo para o dia-a-dia das famílias estar longe das escolas e dos 
locais que proporcionam actividades educativas complementares aos mais jovens é hoje determinante 
para a localização da sua habitação.   

A urbanização é na actualidade uma força invencível. As famílias organizam-se melhor em função dos 
meios urbanos. As famílias, não têm aí melhor qualidade de vida, mas conseguem organizar-se melhor, 
porque os recursos actuais existem aí em maior número e estão mais disponíveis. 

Interior implica tempo de deslocação a um centro de serviços e de emprego com densidade suficiente 
para suprir a maioria das necessidades básicas (hoje os bens culturais também são essenciais) da vida 
actual. E assim as pessoas são obrigadas a partir para onde tais serviços estão disponíveis e o 
despovoamento acontece, arrastando consigo o abandono do território e a sua renaturalização.   

Por abuso de linguagem alguns confundem despovoamento (fenómeno a que assistimos nas freguesias 
do concelho) com desertificação. Segundo a Convenção das Nações Unidas de Combate à 
Desertificação

15
, a desertificação é "a degradação do solo nas regiões áridas, semiáridas e sub-húmidas 

secas, resultante de vários factores, entre eles as variações climáticas e as actividades humanas". Em 
nenhuma destas regiões se situa o território a Norte do Tejo. O território natural do concelho, até por se 
tratar em boa parte de um ambiente de transição entre clima mediterrânico e atlântico húmido, ainda 
consegue recuperar com alguma eficácia o seu coberto vegetal e os seus habitats naturais, mesmo após 
cataclismos como os incêndios florestais.  

O termo desertificação tem sido utilizado para a perda da capacidade produtiva 
dos ecossistemas causada pela actividade humana. Não tem necessariamente a ver com a condição de 
ausência de população, antes de condições ambientais para a suportar. Desertificação, implica que um 
dado território, devido a tais condições, deixe de assegurar circunstâncias que permitam que as 
actividades económicas se desenvolvam, porque foi ultrapassada a capacidade de suporte e 
de sustentabilidade. Ou seja, o solo começa a ficar cada vez mais estéril, perdendo os seus nutrientes e 
a capacidade de sustentar qualquer tipo de vegetação, sejam florestas naturais ou plantações feitas pelo 
ser humano. Normalmente, a primeira fase apresenta-se sob a forma de estepe ou pradaria, com erosão 
genética da fauna e flora, extinção de espécies e eventual proliferação de espécies exóticas. O processo 
é pouco perceptível a curto prazo pelas populações locais, ainda que estas deixem de a prazo terem 
condições de habitabilidade.  

  

                                                           
15 The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), 1994 
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6.7. Estrutura fundiária e Cadastro da propriedade  

A estrutura fundiária e de propriedade, impede a criação de unidades económicas viáveis e eficazes. A 
legislação sucessória, a ausência de cadastro e de regimes de incentivos ao arrendamento rural ou à 
transição de propriedade, determina que o espaço rural esteja mal ocupado e não consiga atrair 
actividades geradoras de emprego que tirem proveito de custos de vida mais competitivos.  

O regime fiscal, cáustica a competitividade de empresas de serviços relacionadas com as actividades 
agro-florestais, que poderiam ajudar a resolver as dificuldades de escala e da dimensão da unidade 
económica empresarial. Tornando-se competitivas, fixarão novas famílias no território, desde que os 
equipamentos e infra-estruturas sociais os acompanhem, ainda que a uma escala maior do que a 
histórica. Ou seja, uma boa parte do território nunca conseguirá retomar a dimensão das comunidades, 
porque a mecanização da produção agro-florestal obriga a dimensões muito superiores das empresas e 
da sua área física.  

Realce-se que os fundos europeus, apesar de tudo, minimizaram a questão das infra-estruturas, não 
tendo contudo resolvido a questão dos equipamentos, já que estes para além da componente estrutura 
física são carentes em recursos humanos, muito caros ou indisponíveis, porque inexistentes.  

6.8. Conclusão 

A crescente importância do mundo rural como espaço de fruição lúdica poderá ainda incentivar uma 
atitude mais positiva no concernente ao respeito pelo equilíbrio ecológico e ambiental. Essa 
sensibilização ambiental a ser feita, e percepcionada, quer pelos habitantes, quer pelos visitantes, 
poderá desencadear o surgimento de toda uma série de iniciativas em prol também da revalorização do 
espaço rural, do seu habitat e das suas memórias.   

De um modo geral, os recursos ambientais existentes no concelho de Arcos de Valdevez também 
potenciam o desenvolvimento de actividades agrícolas, pecuárias, florestais, cinegéticas, de serviços, 
etc., funcionando, também como alternativa à agricultura tradicional. 

Em síntese, estamos perante um mundo rural pautado por uma estrutura agrícola caracterizada pelo 
predomínio da pequena agricultura familiar, praticada por uma população envelhecida e pouco 
qualificada, com custos de produção relativamente elevados, com fracas relações com o mercado, 
financeiramente debilitada e insuficientemente organizada, mas portadora de uma grande diversidade 
agro-ecológica e com produtos de reconhecido valor. 

A proletarização recente de uma parte representativa da população activa jovem traz uma modificação 
fundamental ao tecido social e aos padrões de consumo do concelho, nomeadamente criando novas 
apetências e necessidades, mas também novas formas de exercer a agricultura apenas como com 
actividade dominantemente complementar, como são o caso da vinha, dos pequenos frutos ou dos 
frutos secos.  

Este mesmo mundo rural tem vindo a ser confrontado com crescentes desafios em prol da sua 
reestruturação produtiva e social, relacionados sobretudo ao seu aproveitamento enquanto espaço de 
grande qualidade ambiental e paisagística, o que permite o desenvolvimento de novas funções ligadas 
ao lazer e a novas actividades económicas. 

Assim, importa mobilizar os actores individuais e colectivos e integrá-los em objectivos comuns e em 
linhas de rumo estrategicamente partilhadas, e co-responsabilizá-los na missão de criar condições de 
desenvolvimento par as regiões onde vivem e actuam tendo como objectivo compatibilizar a eficiência 
económica, a coesão social e a qualidade do ambiente. 
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7. PLANTAS CULTIVADAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS 

Na actualidade, o Homem depende das plantas para obter alimento, fibras, medicamentos, materiais, 
ornamentos, etc. Na natureza, existem plantas espontâneas, que nascem e crescem naturalmente, sem 
a influência do ser humano e as  plantas cultivadas, que são semeadas ou plantadas por este. Em Arcos 
de Valdevez existe uma enorme quantidade de plantas quer espontâneas, quer cultivadas. De qualquer 
um dos dois tipos existem espécies ameaçadas. Contudo são as espécies cultivadas que neste momento 
sofrem maior pressão, não por a espécie estar em si ameaçada, mas sim porque a variedade mais 
adaptada ao território o estar.   

Apesar de todas as limitações que as comunidades e as famílias apresentam e já foram intensamente 
referidas, colher e guardar sementes ainda é uma prática corrente em Arcos de Valdevez.   

A história da agricultura e a das deslocações humanas são inseparáveis. As sementes acompanham as 
deslocações dos seres humanos no espaço e, também, no tempo, passadas de geração em geração. A 
sua chegada a determinado local ou região do mundo, pode determinar profundas mudanças nas 
práticas agrícolas, nas paisagens, nos modos de viver, de habitar, etc. — de que a Revolução do Milho 
ocorrida em Portugal (sobretudo no Minho) foi exemplo paradigmático.  

A biodiversidade não poderia existir sem as práticas e os saberes desenvolvidos pelas sociedades que a 
criaram, a mantêm ou a reduzem (Bérard e Marchenay,2004)

16
. Uma interacção constante que justifica 

plenamente a crescente adopção da expressão «Biodiversidade cultural». 

A protecção da biodiversidade agrícola é, 'segundo Vandana Shiva
17

 [2003 (1993)], vital para a 
manutenção da diversidade cultural. Para esta activista indiana, a protecção das sementes nativas "é 
mais que uma questão de preservar a matéria-prima para a indústria da biotecnologia", uma vez que as 
" diversas sementes que agora estão fadadas à extinção carregam dentro de si sementes de outras 
formas de pensar sobre a natureza e de outras formas de produzir para satisfazer as nossas 
necessidades" e que a uniformidade e a diversidade não são apenas maneiras de usar a terra, são 
maneiras de pensar e de viver"

18
. 

Esta reflexão da física indiana sobre a ligação inextricável entre diversidade vegetal e cultural remete-
nos para a noção de apropriação social da natureza, mais concretamente, para a ideia de que as práticas 
e saberes de um povo envolvem elementos vegetais. 

A decisão de guardar sementes apesar de actualmente para alguns poder ser considerado algum 
atavismo, tem a ver com o conhecimento e reconhecimento por parte das comunidades locais que elas 
estão ecologicamente bem adaptadas aos locais onde são cultivadas e onde ao longo dos tempos 
acabaram por ser seleccionadas.  

Assim, para além de um recurso produtivo, são também um recurso genético. Infelizmente a introdução 
de novas variedades comerciais nesta última perspectiva tem vindo a conspurcar as variedades originais.  

As práticas relacionadas com a guarda de sementes são expressão de um modelo social em que a 
autarcia se mantém presente, mas que a fragmentação social a multifuncionalidade e as quebras na 
transmissão de saberes no mundo rural, aliadas às restrições legais à produção e circulação de 
sementes, entre outros factores, ameaçam por em causa a biodiversidade agrícola. 

19
 

Os produtores agrícolas vivem maioritariamente de pensões e reformas e despendendo, na sua maioria, 
menos de 50% do seu tempo de trabalho na exploração. A redução dos seus núcleos familiares implica 
menos braços para trabalhar, mas também menos bocas para alimentar, com as consequentes 
limitações na quantidade e na variedade da produção. 

                                                           
16 Bérard, Laurence et Marchenay, Philippe (2004), Les Produit de Terroir: entre cultures et règlements. Paris : CNRS Éditions  
17 Vandana Shiva, fisica, filósofa, feminista, é, ainda, directora do Research Foundation for Science, Techonology and Ecology da 
Índia, fundou a Bija Vidyapeeth, é líder do Fórum Internacional sobre Globalização e assessora de Ciências e Meio Ambiente da 
Rede do Terceiro Mundo. 
18 Vandama Shiva (2003) 
19 Para não perder o inço. Práticas, discursos e conflitos em torno da guarda das sementes, ISCTE-IUL, 2014, Marques, Maria 
Helena A.G. 

 

https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/8811/1/phd_maria_goncalves_marques.pdf
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/8811/1/phd_maria_goncalves_marques.pdf
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A diversidade das paisagens agrícolas e dos tipos de cultura, tem vindo crescentemente a dar lugar à 
uniformidade. A maioria Superfície Agrícola Utilizada (SAU) é ocupada por pastagens permanentes, 
tendo subido 462% de 1989 para 2009, ou seja de 2838 h para 1 5948 ha. A superfície ocupada com 
cereais para grão perdeu 2291 hectares (77%) e a de leguminosas para grão 1514 ha e recuou 97%.  

Registou-se assim uma profunda alteração da utilização da Superfície Agrícola Útil, confirmada também 
pela alteração dos animais que a utilizam: 

Espécie Nº de Animais Variação 

 2009 1999 1989 1989-2009 
Bovinos 7237 8236 9926 -27% 
Equídeos 1530 1267 499 207% 
Caprinos 3931 6525 7447 -47% 
Ovinos 8781 8600 8561 3% 
Suínos 406 958 1655 -75% 
Aves 29522 45398 59077 -50% 

Quadro 18: Número de animais por espécie e variação 1989-2009. (Fonte: RGA) 

As únicas espécies que aumentaram os seus efectivos foram os equídeos com larga expressão (207%) e 
os ovinos (3%) em pequena expressão. Nos equídeos passou-se de um número muito pouco 
representativo, para efectivos já com alguma dimensão. A rusticidade, praticamente inexistente custo 
de produção (já que usam essencialmente territórios de incultos) e a existência de subsídios às raças 
autóctones fez do garrano um caso de sucesso, não sem alguns problemas como referimos. Os ovinos, 
por se tratar de uma espécie bastante “disciplinada” e por explorar bem as pastagens mais produtivas, e 
a altura das plantas forrageiras complementarmente aos bovinos. Os ovinos são a espécie que exerce a 
tarefa de manter os terrenos anteriormente agricultados limpos.    

Os bovinos, comparativamente não sofreram uma redução muito marcada, alteraram-se foi as raças. Se 
antes predominavam raças leiteiras (Turina, galega, parda suiça), mais produtivas, em que se produzia 
mais área e alimentos forrageiros mais nutritivos, passou a produzir-se raças mais rústicas (barrosã e 
cachena) e menos exigentes do ponto de vista nutricional.  

Ao contrário dos ovinos, os caprinos são uma espécie pouco disciplinada, que gosta de calcorrear 
grandes distâncias diárias para se alimentar e de espaços mais rústicos. Os caprinos arrancam muita 
vegetação e são por vezes agentes promotores da erosão. 

Os suínos entraram em declínio porque a oferta industrial massificou a produção a baixo preço e 
também porque a população regrediu. Os suínos eram tradicionalmente explorados como omnívoros 
que são, como consumidores dos restos da família e da exploração agrícola. Reduzida uma e outra, 
sobra pouca alimentação e também pouca gente para o consumir. Convém não esquecer que o porco é 
neste território, como no norte em geral consumido integralmente do focinho às unhas, passando pelas 
vísceras. São o caso mais grave de declínio produtivo.  

As aves estão muito próximas da situação do porco. Essencialmente produzidas para autoconsumo 
encontram na produção condições de oferta a muito baixo preço. O consumo de carne de aves tornou-
se sinónimo numa primeira fase de consumo de estrato social mais débil. Hoje representa um consumo 
dieteticamente mais saudável, mas ambientalmente também bastante nefasto. No território 
essencialmente as questões de mercado e redução na produção de cereais de grão, nomeadamente do 
milho, são determinantes na redução da sua produção. 

Existe portanto uma interdependência entre plantas cultivadas, animais domésticos e seres humanos. 
Na cadeia trófica os seres humanos por serem omnívoros utilizam como fonte alimentar, 
nomeadamente de proteína, os dois (os suínos também). Contudo os animais necessitam das plantas, 
nomeadamente e caso aquelas que vamos analisar neste estudo (Milho e Feijão) de forma directa e 
indirecta na sua dieta alimentar. Também as plantas beneficiam de forma indirecta dos animais através 
dos estrumes quer são produzidos, como fonte de matéria orgânica para o solo e de azoto como 
macronutriente para a sua nutrição.   
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7.1. Plantas Cultivadas 

As sementes e respectivas plantas de que são originárias representam, antes de mais, um património 
dos agricultores que, ao longo do tempo, as mantiveram e seleccionaram de acordo com as suas 
necessidades.  

As profundas mudanças nos processos de trabalho e, necessariamente, nos saberes a estes associados, 
aliadas ao forte aumento de bens e serviços adquiridos fora das explorações e consumidos na produção 
agrícola (como sementes, adubos, pesticidas, herbicidas, alimentos compostos, combustíveis, etc..), 
bem como a dissociação crescente da sociedade rural relativamente à actividade agrícola, têm enorme 
impacto também nas práticas de guarda de sementes e na diversidade das plantas cultivadas, bem 
como no tipo de efectivo pecuário dominante. 

Ao contrário do que sucede nas explorações agrícolas intensivas, os agroecossistemas tradicionais 
baseiam-se na diversificação de produções, de forma a optimizar os recursos e a superar as limitações 
ambientais (Díaz Diego, 2008)

20
. Contudo, com as mudanças verificadas na agricultura e nas sociedades 

que as moldaram, muitas variedades têm vindo a desaparecer, bem como os saberes a elas associados, 
comprometendo a biodiversidade agrícola, considerada o ramo mais frágil da biodiversidade vegetal. 

O isolamento dos pequenos produtores agrícolas e o envelhecimento ligado ao acentuado declínio 
demográfico das freguesias e lugares, bem como a prevalência de variedades teoricamente mais 
produtivas, parecem configurar fortes ameaças à diversidade cultivada. 

As diversas formas de percepção das sementes, entendidas como património colectivo, local, regional, 
nacional, privado e empresarial/industrial, consoante os grupos sociais e económicos envolvidos nos 
processos, conflituantes, da sua patrimonialização, constituem uma importante discussão na 
actualidade. As variedades «antigas» que prevalecem à escala local, apesar de muitas vezes 
desconhecidas exteriormente, têm forte carga afectiva, representando um elo, frágil, com o passado — 
com os pais, com os avós, com a infância do agricultor e o passado da aldeia ou do lugar onde vive — 
que se renova na culinária e na gastronomia, por vezes esporádica porque ritual ou mais 
quotidianamente, porque ainda fazem parte dos hábitos alimentares. Hoje começam a despertar para a 
valorização em experiências gastronómicas envolvidas nas actividades de descoberta turística do 
interior e do mundo rural referência ou memória de histórias dos antepassados.  

Deste modo a gastronomia permite consolidar laços sociais, reproduzir memórias e afirmar identidades, 
sendo, simultaneamente, expressão de cultura. 

A diversidade de culturas agrícolas e, mais genericamente, a própria biodiversidade, está intimamente 
ligada à diversidade das sociedades que a criam, mantêm ou reduzem. 

O fluxo das sementes ou de plantas que os vizinhos (e/ou familiares) trocam entre si, envolve processos 
de reciprocidade, de negociação se se quiser, influenciados por factores socio-económicos e culturais. 
As transacções de sementes/plantas surgem associadas ao mesmo tipo de relações de sociabilidade, 
como as redes de vizinhança, as relações de parentesco ou a entreajuda. 

Os agricultores, postos perante múltiplos constrangimentos e oportunidades — como os que dizem 
respeito ao meio físico (solos, recursos hídricos, condições climáticas, etc.), aos mercados, às suas 
comunidades e/ou famílias, aos conhecimentos técnicos — guardam para si uma margem de autonomia 
de que resultam escolhas diversificadas.  

Cada época histórica, cada sociedade e cada grupo social, possuem critérios próprios em constante 
adaptação, de conceber a natureza e de se relacionar com ela.  

Em Portugal e em especial no Minho e no Concelho, temos um país em que, a partir dos anos 
sessenta/setenta do século XX, a actividade agrícola passou do lugar central que ocupava ao de 
acessório ou marginal, um arcaísmo em declínio. Por essa razão algumas plantas, algumas sementes 
foram ameaçadas de abandono, de obsolescência.  

A manutenção de sementes de determinadas variedades de plantas é ainda uma prática constante dos 
agricultores. Também o é para entidades públicas que o consideram um imperativo para garantir a 
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preservação da maior diversidade de plantas agrícolas, como é o caso dos bancos de germoplasma 
vegetal. Também para as entidades privadas, porque antevêem daí uma possibilidade de garantir fonte 
de diversidade que melhore o seu portfólio de oferta. Já para o agricultor trata-se simplesmente de 
assegurar a necessidade de garantir alguma autonomia nas sementeiras e a manutenção de certas 
variedades que, de outra maneira, se perderiam rapidamente, em particular para o consuma doméstico. 

As primeiras políticas de protecção da natureza foram fortemente marcadas pela dicotomia entre uma 
natureza intacta, a preservar, versus uma natureza ordinária, que dispensa protecção, e em que se 
incluem as plantas cultivadas. Porém, e pelas razões referidas estas têm vindo a ganhar valor mais 
recentemente, tornando-se objectos de processos de patrimonialização, como já referido 
anteriormente.   

A conservação no campo do agricultor pode ser definida como a estratégia do agricultor para manter, 
conservar e trocar as variedades regionais e o conhecimento que lhes está associado, fomentando o 
processo evolutivo, originando diversidade e promovendo formas de vida mais sustentáveis. 

Para as comunidades locais a existência de variantes locais de algumas variedades, representa um 
mecanismo identitário. Os agricultores consideram-nas como heranças de gerações passada, dão-lhes 
designações específicas e entendem-nas como distintas entre si na adaptação ao tipo de solos, épocas 
de sementeira, datas de maturação, altura, valor nutritivo, utilização, entre outras propriedades. 

Autores como A.C. Zeven
21

 propõem uma designação para essas variantes locais: “landrace”. Propõem 
ainda uma distinção entre autóctones e alóctone, considerando que a primeira, é aquela que, cultivada 
por um longo período num determinado sistema de produção, se vai adaptando continuamente às 
alterações do ambiente em que se desenvolve: "À medida que o ambiente muda anualmente e à 
medida que a variedade fica contaminada— propositadamente ou não — com alguns genótipos 
diferentes ou outras cultivares a variante ir-se-á continuamente se adaptando”. A “landrace” alóctone é 
definida, por seu turno, como uma variedade local autóctone de uma outra região que foi recentemente 
introduzida numa nova região e que, ao fim de sucessivas gerações, em resultado da «contaminação» 
(propositada ou não) com alguns genótipos de uma landrace autóctone ou de outras culturas locais, 
pode dar origem a uma nova variedade autóctone. 

22
. 

A variedade de condições agro-ecológicas constituiu um importante factor na evolução da 
agrodiversidade. Este factor faz com que a prospecção e inventariação da agrodiversidade seja um 
processo complexo que deve ter em consideração: as espécies agrícolas e as suas formas cultivadas; os 
parentes silvestres das culturas agrícolas; as espécies silvestres com potencial agrícola; a variedade de 
agro-sistemas e de condições agro-ecológicas. Assim a prospeção dos recursos genéticos para 
agricultura e alimentação deve incluir não só o inventário, com o número de espécies, mas também a 
diversidade intra-específica representada pelas variedades locais (landraces), formas cultivadas e 
ecótipos, sem deixar de ter em consideração a sua riqueza e ocorrência. 

7.1.1. Levantamentos de amostras de sementes realizadas em Arcos de Valdevez pelo Banco 
Português de Germoplasma Vegetal (BPGV) 

Não dispondo de melhor informação sobre a situação no território das plantas domesticadas que fazem 
parte deste estudo, tivemos de nos socorrer do trabalho de levantamento que foi realizado pelo Banco 
Português de Germoplasma Vegetal (BPGV) em campanhas sucessivas no Concelho de Arcos de 
Valdevez.  

A riqueza da agrodiversidade no território faz com que partilhe diversos componentes da flora nativa, 
onde pontuam espécies negligenciadas ou com potencial agrícola de interesse local, regional, nacional 
ou universal, na actualidade ou no futuro.  

O inventário de agrodiversidade é articulado com a documentação dos recursos genéticos, cujos 
resultados podem ser utilizados para avaliar a riqueza das espécies, os índices de diversidade e para 
monitorizar as alterações à agrodiversidade. Em paralelo, os resultados da prospeção são utilizados para 
delinear estratégias de colheita e conservação ex situ e in situ da diversidade de recursos genéticos.  
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O banco tem, em paralelo com a prospecção e inventariação da agrodiversidade, um programa de 
amostragem e conservação dos recursos genéticos para a agricultura e alimentação cujo objectivo 
consiste na conservação ex situ dos recursos genéticos, a fim de se apetrechar com colecções de 
germoplasma que observam as normas e protocolos internacionais. Foi o que aconteceu com as 
amostras que recolheu em Arcos de Valdevez. 

Foram objecto de amostragem as culturas, cujas sementes são confirmadamente de produção local e 
mantidas pelos agricultores ao longo de gerações. A recolha de germoplasma de espécies agrícolas é 
realizada através da amostragem de populações (campos de cultivo, formas cultivadas, etc.). Foram 
realizadas 62 amostras de milho, em 15 freguesias e 52 agricultores. De feijão terrestre foram recolhidas 
16 amostras em duas freguesias e 11 agricultores. 

 
Zea mays L.  Phaseolus vulgaris L. 

N.º de amostras 62 16 

Nº de freguesias 15 2 

Nº de agricultores 52 11 

Quadro 19: Levantamento realizado por freguesia e por espécie. 

O maior número de amostras de sementes de milho foi realizado em Sistelo (28) em 22 agricultores e 
decorreu entre o ano de 1998 e 2010. Segue-se Soajo com 8 amostras recolhidas em 7 agricultores, 
entre o ano de 1979 e 2005. 

As campanhas mais antigas datam de 1977 nas freguesias de Souto, Senharei e Santar. As mais recentes 
datam de 2010 em Sistelo e em 20055 em Soajo, Rio Frio e Sá. 

Zea mays L. 
   Frequesia Agricultores/Freguesia Amostras/Freguesia Ano(s) de colheita 

 Aboim das Choças  1 1 1979 

 Álvora  2 2 1979 

 Cabreiro  3 5 1998 - 1999 

 Extremo  1 1 1979 

 Gavieira  5 5 1998 - 2000 

 Padroso  2 2 1978 

 Parada  2 2 1979 

 Rio Frio  2 2 1978 - 2005 

 Sá  1 2 2005 

 Sabadim  1 1 2003 

 Santar  1 1 1977 

 Senharei  1 1 1977 

 Sistelo  22 28 1998 - 2010 

 Soajo  7 8 1979 - 2005 

 Souto  1 1 1977 

TOTAL 52 62   

Quadro 20: Milho – Amostras efectuadas por freguesia e ano. 

O maior número de amostras de sementes de milho foi realizado em Sistelo (12) em 7 agricultores e 
decorreu entre o ano de 1997 e 2010. Segue-se Cabreiro com 4 amostras recolhidas em 4 agricultores, 
entre o ano de 1998 e 2000. 

As campanhas mais antigas datam de 1997 nas freguesias de Sistelo e a mais recente também. 
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Phaseolus vulgaris L. 
Feijão tarrestre   

  Frequesia Agricultores /Freguesia Amostras/Freguesia Ano(s) de colheita 

 Cabreiro  4 4 1998 - 2000 

 Sistelo  7 12 1997 - 2010 

TOTAL 11 16   

Quadro 21: Feijão tarrestre – Amostras efectuadas por freguesia e ano. 

O banco mantém uma importantíssima colecção dos recursos genéticos para a agricultura e 
alimentação, contribuindo para a sua conservação e para gerir a segurança alimentar assim como para o 
desenvolvimento de novas soluções para a bioeconomia, permitindo ainda ajudar a desenvolver 
competências e conhecimentos, passíveis de serem utilizados em diversos níveis da oferta formativa, 
incluindo a formação avançada, e de disponibilizar produtos e serviços para o sector agro-alimentar, 
através de parcerias ou da cooperação com os agricultores, contribuindo para valorização dos recursos 
genéticos e das produções locais, abrindo caminho para a inovação no setor agroalimentar. 

As amostras recolhidas viram assim assegurada a sua conservação e o Território também a sua 
agrodiversidade, com enfoque nas culturas tradicionais.  

7.1.2. Milho 

O milho (Zea mays L.), com origem no teosinto, Zea mays, subespécie mexicana (Zea mays ssp. mexicana 
(Schrader) Iltis, há mais de 8000 anos e que é cultivada em muitas partes do Mundo (Estados Unidos da 
América, República Popular da China, Índia, Brasil, França, Indonésia, África do Sul, etc.). A sua grande 
adaptabilidade, representada por variados genótipos, permite o seu cultivo desde o Equador até ao 
limite das terras temperadas e desde o nível do mar até altitudes superiores a 3600 metros, 
encontrando-se, assim, em climas tropicais, subtropicais e temperados  

O Milho (Zea mays) é uma espécie que pertence à família Gramineae/Poaceae, será dos mais 
conhecidos cereais cultivados em grande parte do mundo. É extensivamente utilizado como alimento 
humano e para ração animais devido às suas qualidades nutricionais.  

 
Ilustração 1: Milho variedades regionais. 

Todas as evidências científicas levam a crer que seja uma planta de origem mexicana, já que a sua 
domesticação começou de 7500 a 12000 anos na área central do México. Em Portugal começo a ser 
utlizado progressivamente desde meados do século XVII, após a sua introdução em Espanha no princípio 
do mesmo século.  

É cultivado em muitas partes do Mundo tendo uma enorme adaptabilidade, representada por variados 
genótipos, permite o seu cultivo desde o Equador até ao limite das terras temperadas e desde o nível do 
mar até altitudes superiores a 3500 metros. Pode assim encontrar-se, em climas tropicais, subtropicais e 
temperados.  

A cultura do milho aparece, em Portugal, intimamente ligada ao regadio, aproveitando as 
potencialidades edafo-climáticas que o posicionamento geográfico proporciona, mas também porque 
esta localização torna a rega um contributo imprescindível ao desenvolvimento vegetativo da cultura. 

O milho constitui, no nosso contexto agrícola, a mais importante cultura arvense, e é destacadamente a 
que mais explorações agrícolas envolve, estimando-se o seu número em mais de 75000 unidades 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%A7%C3%A3o_animal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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produtivas e ocupando cerca de 150.000 hectares de área cultivada, de Norte a Sul do país. É, sem 
dúvida, no momento actual, a mais “nacional” das culturas arvenses. 

No Concelho de acordo com o último Recenseamento Geral Agrícola disponível (2009) os cereais para 
grão representavam 663 ha, quando em 1989 representavam 2954ha. No Concelho, o milho representa 
na actualidade aproximadamente 90% da produção de cereais, ficando o restante para o Centeio.    

Quer associada à produção de silagem, quer à produção de grão seco, a cultura do milho afirma-se hoje 
como um dos casos demonstrativos das potencialidades produtivas da agricultura portuguesa de 
regadio, gerando, a montante e a jusante, importantes contributos para a vitalidade das economias 
regionais e nacional. No passado, a produção de milho destinava-se em grande parte à alimentação 
humana, aproveitando-se os seus subprodutos para a alimentação animal (palha, caroço de espiga e 
farelo).  

Hoje a produção local destina-se também em boa parte para produção de silagem para alimentação 
animal. 

Anteriormente à introdução do milho existiam duas plantas hoje quase desaparecidas: o Milho Miúdo 
(panicum miliaceum L.) e o Milho Painço (setaria itálica L.) 

No séc. XVI é introduzido o que ficou conhecido por Milho grosso, Milho da índia, Zaburro, Marroco, 
Milhão, Milho grande, Milho graúdo. (zea maíz L.). Em 1721 Francisco Fonseca Henriques 

23
 já faz 

referência ao milho grosso de que “se faz pão que sustenta quase toda a província de Entre Douro e 
Minho”.  

No séc. XIX no Minho
24

 ainda persiste a boroa de milho, misturada com painço ou milho alvo e em forma 
grande.  

A cultura do milho tem como consequência o aumento da população, a diversificação alimentar e a 
modificação da paisagem e até gera riqueza para a introdução da arte barroca no Minho. As alterações 
são de tal forma acentuadas e marcantes que se denomina a Revolução do Milho, pois pode dizer-se 
com alguma propriedade que depois da conquista romana, não se registou mais nenhuma alteração 
mais profunda nos campos do Minho e de Arcos de Valdevez. Nem as invasões árabes, com a introdução 
de novas plantas e culturas de regadio, fizeram nada de comparável

25
.  

a. Morfologia
26

 

Na classificação botânica, o milho pertence à ordem Gramineae, família Poaceae, tribu Maydeae, 
género Zea e espécie Zea mays L. 

 Semente 

A semente do milho que é classificada botanicamente como cariopse, apresenta três partes: o 
pericarpo, o endosperma e o embrião.  

O pericarpo é uma camada fina e resistente, constituíndo a parte mais externa da semente. O 
endosperma é a parte da semente que está envolvida pelo pericarpo e a que apresenta maior volume, 
sendo constituída por amido e outros carbohidratos. À parte mais externa do endosperma e que está 
em contato com o pericarpo, denomina-se aleurona, a qual é rica em proteínas e enzimas e cujo papel 
no processo de germinação, é determinante. O embrião, que se encontra ao lado do endosperma, 
possui primórdios de todos os órgãos da planta desenvolvida, ou seja, não é mais do que a própria 
planta em miniatura.  

Quando as condições de temperatura e humidade são favoráveis, a semente do milho germina em 5 ou 
6 dias. Para a germinação das sementes, a temperatura do solo deve ser superior a 10ºC, sendo a 
óptima de 15ºC.  

  

                                                           
23 Henriques, Francisco Fonseca, Âncora medicinal, 1721 
24 Braga, Teófilo – O povo português e os seus costumes, crenças e tradições, 1885. 
25 Ribeiro, Orlando – Portugal, o mediterrâneo e o Atlântico, 1945. 
26 Barros, José F. C., Calado, José G., A Cultura do Milho, Universidade de Évora, 2014 
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 Sistema radicular  

O milho tem raiz fasciculada com grande desenvolvimento e pode atingir 30 a 40 toneladas por hectare. 

 Parte aérea  

Caule  

A altura do porte do caule pode variar em função da variedade/cultivar, das condições climáticas, do 
fornecimento adequado de água à planta, das características do solo e da fertilidade do mesmo, da 
disponibilidade de nutrientes, etc.. 

O milho, quando apresenta cerca de 15 centímetros de altura já o caule está totalmente formado, 
possuindo todas as folhas, a inflorescência onde se constituirá a espiga (maçaroca) e, possui já também 
os primórdios da inflorescência masculina, situada na extremidade (ápice) do caule. O caule do milho é 
um colmo ereto, geralmente não ramificado e apresentando nós e entrenós que se denominam de 
meritalos, os quais são esponjosos e relativamente ricos em açúcar. O caule tem a função de suporte 
das folhas e partes florais, e de órgão de reserva, armazenando sacarose. 

Folhas  

As plantas do milho são de folha estreita, com comprimento muito superior à largura. As folhas estão 
dispostas alternadamente e inseridas nos nós. 

Inflorescência  

O milho é uma planta monóica, ou seja, possui os órgãos masculinos e femininos na mesma planta em 
inflorescências diferentes, estando os masculinos agrupados na panícula (bandeira), situada no topo do 
colmo que contém unicamente os estames envolvidos nas glumas e os femininos em espigas axilares. Os 
órgãos masculinos aparecem antes dos femininos, pelo que é uma espécie protândrica. 

b. Cultura 

O milho é cultivado em diversos tipos de solos em condições de regadio, mas prefere solos bem 
estruturados que permitam a circulação da água e do ar, alta capacidade utilizável para a água e 
disponibilidade de nutrientes. Prefere texturas medianas, de franco a franco-limoso no horizonte 
superficial e tolera pH entre 5 a 8 (solos de pH 5 com elevado teor de alumínio ou ferro tem elevada 
toxicidade para a cultura).  

Prefere temperaturas médias nos meses mais quentes entre 21 e 27 ºC e sem geadas. Com 
temperaturas baixas é limitado o crescimento das plantas. 

A precipitação de 150 mm durante o período em que decorre o ciclo vegetativo do milho poder-se-á 
considerar o limite mínimo para a cultura de milho sem irrigação. 

Nas nossas condições climáticas, o milho é usualmente instalado entre finais de Março e finais de Abril, 
podendo ser mais cedo ou mais tarde, em função do tipo de solo, da exposição e da duração do ciclo das 
variedades utilizadas. 

Pode ser utlizado qualquer sistema de mobilização do solo (mobilização tradicional, mobilização 
reduzida e sementeira direta) pode ser usado como método de instalação do milho. 

A sementeira será efetuada com um semeador em linhas. Tradicionalmente para eliminar as infestantes 
faz-se uma sacha em pós-emergência. 

c. Rega 

Em Arcos de Valdevez o método de rega dominante é por superfície. A distribuição da água ocorre por 
gravidade através da superfície do solo, normalmente em sulcos.  

A água é fornecida às cabeceiras das parcelas através de regadeiras em terra e escoar-se-á nos sulcos 
pela acção da gravidade no sentido dos pontos de cotas mais baixas, até atingir a extremidade dos 
sulcos. Como durante o escoamento há uma parte da água que se vai infiltrando no solo, o caudal tem 
tendência a diminuir no sentido de jusante. 

A utilização das levadas para rega à superfície, apesar de antigas, apresentam algumas vantagens 
relativamente a outros métodos: um menor custo fixo e operacional; não sofrer perdas pelo efeito do 
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vento; apresentar baixo ou nenhum consumo de energia e equipamentos simples. Como desvantagens, 
a complexidade na realização das regas é maior, depende das condições topográficas do terreno, 
necessitando de sistematização do mesmo e exige conhecimento da parte de quem prepara os sulcos. 
Se for mal planeado e mal gerido poderá conduzir a uma baixa eficiência na utilização da água, como por 
exemplo se os sulcos forem mal dimensionados (solos com declive até 0,1%, sulcos de nível ou com 
pouco declive; pendor até 15%, sulcos devem ser concebidos em contorno ou em declive). 

d. Fertilização  

Tal como em todas as outras culturas, os nutrientes absorvidos em maior quantidade na cultura do 
milho, são o Azoto (N), o Fósforo (P2O5) e o Potássio (K2O). São também muito importantes e até 
indispensáveis, os macronutrientes secundários (Cálcio, Magnésio e Enxofre) e alguns micronutrientes 
como o cobre, o boro e o zinco. 

e. Colheita  

A colheita é realizada quando o grão está maduro, nas nossas condições climáticas, geralmente desde 
meados de Setembro até Outubro. Antigamente o corte era feito manualmente agora utiliza-se a barra 
lateral do tractor. As espigas ainda são desfolhadas manualmente. Depois do processo de secagem estar 
terminado utiliza-se uma debulhadeira mecânica de acoplar ao tractor 

f. Conservação Cultivo de variedades tradicionais de milho, feijão e centeio  

Em 2004 teve início o projecto “Conservação in situ em áreas protegidas e no campo do agricultor: 
Estratégias complementares da conservação da agrobiodiversidade”, tendo como objectivo geral a 
conservação da biodiversidade associada aos ecossistemas naturais (conservação in situ) e agro-
ecossistemas tradicionais (conservação no campo do agricultor) da região na qual se insere o Parque 
Nacional da Peneda-Gerês (PNPG). Realizaram-se e desenvolveram-se metodologias de conservação in 
situ de populações silvestres e variedades regionais, integrando as comunidades rurais como agentes de 
conservação, originando um sistema Nacional de Conservação dos Recursos Genéticos Vegetais. 

Foi efectuado um levantamento de todos os acessos de centeio (Secale cereale L.), feijão (Phaseolus 
vulgaris L.) e milho (Zea mays L.) colhidos na área do PNPG durante o período de 1977-1998, recorrendo 
à base de dados de passaporte do BPGV- Banco Português de Germosplasma Vegetal e da EAN- Estação 
Agronómica Nacional. O levantamento serviu de base para as missões de colheita (2005-2006) 
direccionadas aos locais onde já tinham sido realizadas as anteriores, com o objectivo de avaliar o 
estado e a extensão do cultivo dessas variedades tradicionais.  

Por sua vez a ARDAL
27

 fez no princípio dos anos 2000, um trabalho de sensibilização junto dos 
agricultores para o cultivo de milho e centeio para produção de matéria-prima para o fabrico da broa 
em consociação com o milho, como era tradição. No período de 2005-2007 foram cultivadas variedades 
tradicionais de milho, feijão e centeio no campo de agricultores em Rio Frio, provenientes da área em 
estudo e conservadas desde 1977 no BPGV. O programa de conservação de milho e centeio no campo 
do agricultor realiza-se de uma forma efectiva traduzindo-se no cultivo de 1,5 ha/ano de milho e 0,7 
ha/ano de centeio. Em 2005-2006 foram colhidas 158 amostras das espécies alvo do projecto: 40 de 
centeio (Secale cereale L.), 76 de feijão (Phaseolus vulgaris L.) e 42 de milho (Zea mays L.). Foram 
também amostradas populações locais de outras espécies cultivadas, perfazendo um total de 182 
amostras.  

O projecto tentou despertar para o fabrico de broa a partir de farinhas de variedades regionais, 
valorizando e promover um produto de qualidade, contribuindo para a criação de novas oportunidades 
aos agricultores e promoção da conservação/uso das variedades regionais. Actualmente a broa de milho 
de Arcos de Valdevez é um dos produtos portugueses que integram a Arca de Sabores da Fundação Slow 
Food e está ainda enquadrada na marca territorial “Terras do Vez Sabores e Tradições”. A ARDAL tem 
realizado um trabalho de sensibilização junto dos agricultores para o cultivo de milho e centeio para 
produção de matéria-prima para o fabrico da broa. 

  

                                                           
27

 Rocha, F.; Bettencourt, E. ; Barata, A. M. ; Reis, A. e Miranda, J.Conservação no campo do agricultor (on farm conservation): 

estudo de caso. 
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7.1.3. Feijão 

a. A Consociação Milho X Feijão 

A consociação milho x feijão pode ser definida como o crescimento de duas espécies numa mesma área, 
(não necessariamente colhidas ao mesmo tempo) embora partilhem em espaço e tempo uma grande 
parte do seu período de crescimento. Grande parte da vantagem da consociação resulta 
relação simbiótica do Rizóbio (Rhizobium) com o feijão, fixando o azoto atmosférico, convertendo em 
amónia (NH3) directamente assimilável pelo feijão e pelo milho, agindo como um fertilizante natural. 
Este sistema de consociação constitui uma forma interessante de agricultura sustentada que apresenta 
algumas vantagens:  

 Permite uma utilização mais eficiente dos recursos ambientais. 

 Promove a conservação do solo, devido a uma maior cobertura do solo e também permite a 
uma melhor exploração do solo devido à constituição diferente das raízes das duas espécies. 

 O rendimento do sistema em conjunto é maior que em monocultura. 

 Adequado a pequenas propriedades agrícolas onde o capital e a mão-de-obra disponível são 
limitados. Se uma cultura falhar a outra é garantia de algum rendimento. 

 Permite um melhor controlo das ervas daninhas, assim como das pragas e doenças, pois a 
combinação das duas espécies fisiologicamente diferentes crescendo na mesma área 
interrompe a continuidade necessária à rápida progressão das pragas e doenças. 

 A consociação permite uma maior protecção do solo da erosão e proporciona um melhor 
armazenamento de água, pois a cobertura vegetal é mais densa e o terreno permanece coberto 
mais tempo. 

 Para além de todas estas vantagens o milho serve ainda de tutor para as plantas de feijão. 

 A maior desvantagem da consociação é o baixo rendimento do feijão, devido à competição 
exercida pelo milho, que é a espécie mais importante para o agricultor na tradicional 
consociação. 

b. Morfologia 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é uma planta herbácea anual, com elevado polimorfismo. O sistema 
radicular é bem desenvolvido e profundante com cerca de 1 m de profundidade, composto por uma raiz 
principal aprumada e inúmeras raízes secundárias bastante ramificadas. As raízes secundárias 
concentram-se nos 25 cm superficiais e possuem nódulos esféricos, os rizóbios. 

O caule é herbáceo, volúvel, delgado e levemente pubescente. O ápice caulinar pode ser vegetativo, 
sendo nesse caso denominado de indeterminado, ou dar origem a uma inflorescência no caso das 
plantas determinadas. As duas primeiras folhas são inteiras e as restantes são alternas e trifoliadas, com 
pubescência. Os folíolos individuas são grandes de forma cordiforme ou oval. 

As flores estão agrupadas em inflorescências, normalmente de 4 a 8 flores, inseridas pelo pedúnculo nas 
axilas das folhas. A corola é papilionácea, com a morfologia típica das leguminosas, com estandarte e 
duas asas envolvendo a quilha. As flores surgem em média 30 a 50 dias após a emergência de acordo 
com as condições climáticas e o genótipo. Nas plantas determinadas (feijão rasteiro) as primeiras flores 
a abrir são as superiores e nas plantas indeterminada (feijão de trepar) a abertura processa-se da base 
para o ápice da planta. 

Os frutos denominam-se de vagens, são normalmente compridos, estreitos, glabros e polispérmicos. A 
quantidade de fibras da vagem é variável, sendo a deiscência tanto maior quanto mais elevada for a sua 
quantidade. Num extremo estão as vagens deiscentes que possuem uma camada contínua de fibras e 
no outro extremo, as vagens mais carnudas e sem fibras que raramente são deiscentes. Esta 
característica condiciona a utilização das plantas, para feijão-verde ou para feijão seco. No interior das 
vagens desenvolvem-se as sementes em número variável, normalmente entre quatro e dez, de forma 
reniforme, oval, redonda ou cubóide. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Simbiose
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c. Feijão terrestre  

O feijão vulgar foi das espécies importadas do continente americano, a que melhor se adaptou às 
condições edafo-climáticas e que mais se difundiu, sendo hoje um importante componente na 
alimentação das populações rurais e urbanas. 

No Noroeste da Península Ibérica, o feijão, frequentemente cultivado em consociação com o milho, é 
uma cultura importante, apresentando um alto grau de diversidade devido ao facto dos agricultores 
utilizarem variedades antigas nas suas pequenas explorações e hortas, para o autoconsumo ou para 
vender em feiras locais. Durante séculos os agricultores mantiveram as suas variedades e trocaram 
sementes com as áreas mais próximas sobretudo nos mercados locais. Estas variedades locais são um 
material valioso muito bem adaptado às condições edafo-climáticas.  

Nem sempre é fácil perceber a utilização dada pelos agricultores a estas variedades, mas é natural que o 
uso tenha determinado a pressão selectiva exercida sobre as variedades seleccionadas. Nisto resulta 
uma série de características diferentes relacionadas com o ciclo da planta, o tamanho e a cor da 
semente, e características organoléticas. Embora seja reconhecida a existência de diferentes tipos de 
feijão cultivado, é importante que seja feita uma definição rigorosa de cada tipo, de forma a permitir a 
sua identificação, conservação e valorização. 

No concelho de Arcos de Valdevez existe um feijão designado de feijão “terreste” ou “terrestre” na 
versão popular, que foi incluído na Arca de Sabores da Slow Food. O Feijão “terreste” é assim designado 
pelos agricultores como sendo um feijão de crescimento rasteiro. É normalmente caracterizado por uma 
heterogeneidade que se revela favorável do ponto de vista agronómico, pois o aparecimento de uma 
praga, doença ou acidente fisiológico, não terá o mesmo impacto sobre o desenvolvimento de todas as 
plantas. Nesta zona, este feijão é tradicionalmente cultivado em consociação com o milho. O “terreste” 
é nesta zona o feijão da sopa e utilizado sobretudo para autoconsumo. 

 
Ilustração 2 Feijão terrestre 

No processo de valorização e protecção está a ser considerada a criação de uma Identificação 
Geográfica Protegida, cujo caderno de especificações, já elaborado, aguarda implementação pelas 
Associações de Produtores junto dos agricultores desta região.  

 Descrição varietal  

CARATERÍSTICAS GERAIS 
Tipo de utilização: Grão seco. 
Tipo de crescimento: Indeterminado. 
Cor do grão: Variada. 
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CARATERES MORFOLÓGICOS E FISIOLÓGICOS 
Planta 

Hábito de vegetação: Indeterminado semi-trepador 
Altura média da planta: 136 cm 
Média do nº de dias à floração: 50 dias 
Média do nº de dias à maturação: 124 dias 

Folíolos 
Forma: Quadrangular 
Apice: Acuminado 
Comprimento: 66,8 mm 
Largura: 50 mm 
Relação comprimento/largura: 1,34 

Flores 
Tamanho das bractéolas: 6 mm 
Forma das bractéolas: Ovada 
Cor do cálice: Verde e roxo 
Relação do comprimento bractéola/cálice: Dobro do comprimento 
Cor do estandarte: Branco e Roxo 
Cor das asas: Branco e Roxo 
Abertura das asas: Asas moderadamente divergentes 

Vagens 
Comprimento da vagem: 9 a 12 cm 
Largura da vagem: 10 a 12 mm 
Secção transversal da vagem: Achatada 
Feixe de sutura da vagem: muito fibroso 
Curvatura da vagem: Curva 
Cor da vagem imatura: Verde 
Cor da vagem matura: Amarelo 
Nº de lóculos por vagem: 6 
Nº de vagens por planta: 29 
Fibras da parede da vagem: Vagens coriáceas 
Posição do ápice da vagem: Marginal 
Orientação do ápice da vagem: Direito a dorsal 

Grão 
Cor do grão: Variada 
Cor mais frequente: Bege 
Outras cores: Amarelo, preto, castanho 
Padrão: Ausente ou listrado. 
Brilho da semente: Médio 
Forma da semente: Reniforme 
Comprimento da semente: 12 mm 
Largura da semente: 5 mm 
Altura da semente: 6,5 mm 
Peso de 100 sementes: 20 g 

 Tecnologia de produção 

Nos últimos anos tem-se verificado uma diminuição na área cultivada e na produção de feijão seco no 
nosso País. No entre Douro e Minho esta diminuição também se fez sentir sobretudo na superfície 
cultivada, embora a produção global não tenha sofrido grandes alterações. Em 2004, a superfície 
cultivada com feijão, era de 3.674 hectares, com uma produção de 762 toneladas. A estrutura agrícola 
caracteriza-se por uma superfície agrícola útil reduzida, e as consociações são um exemplo tipico do uso 
intensivo do espaço limitado, no qual se deve assegurar a alimentação do gado bovino e a produção 
agrícola para autoconsumo. 
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Em Arcos de Valdevez em 1989 a área de Leguminosas secas para grão de que feijão era 
esmagadoramente maioritário era de 1565 hectares. Em 2009 essa área reduziu-se 97% para 51 
hectares. O desaparecimento da consociação milhoXfeijão é a principal razão para o quase 
desaparecimento da cultura.  

 Condições óptimas de cultivo 

É uma cultura sensível à geada, que precisa de uma temperatura do solo acima de 14 ºC para germinar, 
e de algum calor após a floração (entre 20 º C e 30 ºC, já que temperaturas acima deste valor podem 
causar a queda das flores). Prefere solos de textura ligeira a mediana e bem drenados, com pH 6-6,5, 
sendo sensível à seca e ao encharcamento. 

 Sementeira e plantação 

O feijão semeia-se na primavera ou primavera/ verão (feijão-verde), a 3 cm de profundidade. Semeia-se 
em linha a um compasso de 5 x 70 cm ou em covachos (4 feijões/covacho) distanciados de 35 x 70 cm 
(feijão de trepar). Em consociação pode ser semeado conjuntamente com o milho. 

 Rotações e consociações favoráveis 

Devem adoptar-se rotações com um período de recorrência mínimo de dois anos. O feijão funciona 
como cultura intercalar, melhoradora, na rotação. Constitui um bom precedente cultural para as 
Solanáceas (batata, tomate, pimento, beringela), Apiáceas (cenoura, salsa, aipo, funcho), Aliáceas (alho, 
alho-francês, cebola) e Cucurbitáceas (abóbora, melão, melancia, pepino). 

As consociações favoráveis são com milho, milho abóbora, alface, espinafre, beringela, pepino, 
morango, batata, rabanete, tomate.  

 Cuidados culturais 

Sachar após a emergência. Fazer a amontoa até às duas primeiras folhas verdadeiras logo que estas 
estejam bem desenvolvidas. Em consociação, o feijão prefere ser semeado quando o milho atinge os 15 
cm de altura, para que este possa ser utilizado como tutor. 

Deve regar-se sempre que o solo se apresente seco. É exigente em água, e é especialmente importante 
regar com regularidade a partir da floração. 

 Colheita e conservação 

Deve ser colhidas as vagens secas, em tempo seco, durante o verão ou início do outono. Guardar em 
lugar seco. 

Para melhor digestibilidade, colocar o feijão de molho o tempo suficiente para germinar um pouco. 
Mudar a água a meio da cozedura ou cozer com louro. 

7.2. Raças Autóctones 

7.2.1. Vaca Cachena 

Os bovinos da raça Cachena, também são conhecidos como de raça “Cabreira” ou “Carramelha” ou 
“Carramilha”. Cabreira, porque eram muito comuns na freguesia de Cabreiro e Carramelha, por serem 
comuns em Carralcova. 

Cachena segundo o dicionário significa “cacheira” ou seja “dissimulada” ou “aquela que se esconde “. 
Segundo o Dr. “Sanches de Magalhães 

28
 “o significado de Cachena deriva do vocábulo cacheira” e 

“cacheira vem de cachar; cachar significando ocultar e antigamente enganar, deriva do francês “cacher” 
que por sua vez vem do latim “coacticâre”, derivado do latin clássico ”coactâre”, que significa 
comprimir.  

Ainda segundo Sanches de Magalhães esta “população (se) apresenta distinta da raça barrosã que cerca 
a sua área de dispersão”.

29
 

                                                           
28 Raça Cachena, Contribuição para o seu Estudo. Levantamento da sua Situação. 1993. Magalhães. Miguel Tito Sanches 
29 idem 
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Refere nesse mesmo trabalho que um autor no final do século XIX a apresentava como raça 
perfeitamente individualizada das outras existentes em Portugal. 

 
Ilustração 3: Vaca Cachena. 

A primeira referência documental à Cachena remonta a 1900, através do estudo de Rodrigues de 
Morais

30
, director da Escola de Agricultura e Chefe da Secção Técnica da Direcção Geral de Agricultura, 

referindo-se às indústrias do leite emergentes:  

“As vacas leiteiras das regiões onde existem agora fábricas de manteiga pertencem, no Minho, a três 
raças: a Barrosâ ou sua derivada, a Pisca, a Galega (vermelha fina) e a Cabreira; e na Beira, a raça 
Arouquesa e a sua variedade dita Caramuleira”.

31
 

Ainda no mesmo documento se refere ” A raça dita Cabreira é uma raça de montanha; é a normanda de 
Portugal, pequena, robusta e sóbria. Ela é criada exclusivamente na circunscrição administrativa do Vale 
do Vez, de onde saem apenas alguns exemplares que irradiam para as circunscrições limítrofes. O leite 
que elas dão é em pequena quantidade, como permite a sua forma, mas ela não é menos boa leiteira, 
guardadas todas as proporções”. 

A informação provinha do na altura industrial de manteiga em Aboim das Choças, Manuel Oliveira, cujo 
leite provinha essencialmente de animais das raças barrosã e cachena e seus cruzamentos. 

Rodrigues Morais analisa mais adiante n o seu trabalho que a Cachena “ é uma vaca das montanhas, 
onde o trabalho da lavra é feito à enxada e os transportes de estrumes ou de cereais, sobre a cabeça das 
mulheres (quando não é a dorso de burros, mulas ou de cavalos), através de terrenos compostos de 
faixas muito estreitas que se cultivam sobre as vertentes das montanhas, elevadas e por ressaltos, o que 
dá estas culturas a aparência de uma escada”.

32
 

Reconhecendo que o nome “Cabreira” “deriva do lugar de Cabreiro na circunscrição administrativa 
desse nome, seu país natal”

33
, donde se justifica ser Cabreiro o solar da Cachena. 

a. Morfologia 

Animais harmoniosos, de pequena estatura e extrema rusticidade, criados em plena liberdade, com os 
seguintes caracteres morfológicos: 

Cabeça: comprida, de perfil recto, em que o comprimento desta é superior ao dobro da largura entre as 
arcadas orbitárias. Chanfro recto, arredondado e pouco saliente, de boca larga, de lábio superior 
desenvolvido, focinho negro, largo um pouco grosso. Conjunto ocular pouco saliente. Abertura 
palpebral e sempre de pestanas escuras. Orelhas de tamanho médio, orladas de pelos quase sempre 
escuros. Chifres muito desenvolvidos, com secção circular, que saem para cima e para os lados tomando 
a forma de parafuso ou saca-rolhas. 

Pescoço: curto, bem ligado à cabeça e à espádua, barbela bem desenvolvida. 

                                                           
30 Le Portugal ao poin t de vue agricole, Morais, M. C. Rodrigues de, 1900 
31 Magalhães. Miguel Tito Sanches, ibidem 
32 Morais, M. C. Rodrigues de, Le Portugal ao poin t de vue agricole, Morais, M. C. Rodrigues de, 1900 
33 idem 
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Tronco: cernelha pouco saliente, com costado arqueado e o peito medianamente largo e descido. A 
região dorso-lombar é curta, estreita e horizontal; bem ligada à garupa com ventre volumoso. A garupa 
é comprida e descaída, com pequena largura isquiática. As nádegas são mal musculadas e pouco 
desenvolvidas, tendo a cauda inserção alta terminando por uma borla de pelos escuros. 

Sistema mamário: úbere pouco desenvolvido, bem proporcionado e com boa implantação, estando 
revestido de pelos mais claros espessos e compridos. 

Extremidades e aprumos: membros de extremidades livres pouco desenvolvidas, mal aprumados, 
terminando com unhas escuras, pequenas e arredondadas. 

Pele, pelo e mucosas: pele grossa, mas macia. Pelos curtos e finos nas estações estivais, observando-se 
pelos mais desenvolvidos no pavilhão auricular e na borla da cauda que é geralmente escura. No 
Inverno estes animais ficam com uma pelagem grande e grosseira para se defenderem do frio. As 
mucosas das aberturas naturais são escuras. 

Cor: pelagem castanho-claro, tendendo para o cor de palha ou acerejado. Há alguns anos atrás havia 
muitos destes animais com tonalidades de castanho muito mais escuro que durante os meses de Verão, 
«abriam à cor», isto é, passavam de castanho pezenho a castanho aberto. A zona palpebral, a orla 
envolvente do focinho, a face interna dos membros e a região mamária são geralmente mais claras 
nunca atingindo o branco. Nos touros reprodutores o terço anterior é geralmente mais escuro. 

Formato: são bovinos muito pequenos, dos mais pequenos do Mundo, com uma índole bravia, que não 
esconde o modo de criação semi-selvagem.e não esconde o modo de criação semi-selvagem. 

b. Sistema de Produção 

Efectivos de muito pequena dimensão, maioritariamente 1 a 2 vacas por exploração. 

De rusticidade ímpar, maior do que qualquer outro bovino autóctone da península ibérica, a raça 
Cachena é aquela que encontramos na alta montanha, em cotas elevadas, acima dos 800 metros e que, 
pela sua dimensão e resistência às condições mais adversas, define o seu próprio solar. 

Vacas aleitantes por vocação, apresentam-se de muito pequeno porte, com altura ao garrote que não 
chega a ultrapassar os 1,15 metros. 

Raça explorada em regime extensivo, por vezes quase semi-selvagem, tem persistido ao longo dos 
tempos e é actualmente, parte integrante do património genético do nosso país. Pastoreando 
livremente em grupo, em áreas amplas e comuns, vive ao ar livre durante praticamente todo o ano. 

Mais tarde num estudo de Raquel Soeiro de Brito
34

 sobre o Soajo, refere: “ “animais de pequena 
estatura, de uma variedade a que o povo chama “carramilhinho” ou “cabreiro”. Muito ágeis e sóbrios, 
são eles a grande ajuda do homem nos trabalhos da lavoura e este recompensa-os do seu auxílio, tendo 
por vezes mais cuidados com ele do que com os seus próprios filhos, pois nunca vai cear sem se 
informar onde está o gado e, a maior parte das vezes, sem ele próprio ter ido tratar dele, não vão faltar-
lhes com a ração. E só quando o gado todo está reunido e tratado é que vai à ceia, não notando a falta 
de algum filho, que tenha ido para algum recado…” 

As áreas de incultos, baldios de uma forma geral, são utlizadas como pastagem natural e fonte de matos 
de vegetação atlântica como o tojo, codeço, carrasco, giesta, carqueja, urze, sargaça e  o piorno.   Nos 
solos mais fundos, férteis e com disponibilidade de água crescem fenos espontâneos.  

Em volta destas áreas surgem na montanha os prados de lima, apenas trabalhados para colher e fenar. 
Muitos destes fenos são dominados por misturas em perduram azevéns diferentes. 

Antigamente, na montanha, nas brandas, a exploração era feita em “vezeira”, ou seja manadas de gado 
propriedade de vários vizinhos, que informalmente e à vez se organizam para cuidar dos animais nos 
respectivos pastos, durante a época de pastoreação. O grau de envolvimento de cada individuo, ou seja 
de dias de guarda à vezeira, é proporcional ao número de animais que possui na manada.   

Na serra ainda, era de tradição que cada lugar tivesse a sua vezeira e um touro reprodutor o que, na 
maioria das circunstâncias, obrigava à presença do touro na “corte do boi” e a ter um espaço de 
pastagem contiguo. No inverno cada vaca tinha que dar ao touro um molho de feno para sua 

                                                           
34 Brito, Raquel Soeiro de, Uma Aldeia da Montanha do Minho: o Soajo, Faculdade de Letras, 1953 
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alimentação. O touro, a corte e os respectivos terrenos de pastagem eram propriedade colectiva da 
população. Há já alguns anos que esta prática foi abandonada e os bois de cobrição pastam também 
livremente na serra, pelo que as cobrições são na maioria das vezes feitas em liberdade e de forma não 
organizada.  

Alguns proprietários de vacadas de grande dimensão possuem o seu próprio boi de cobrição ou, mais 
raramente, recorrem aos serviços de inseminação artificial. Os proprietários de menor dimensão 
recorrem aos serviços dos bois de cobrição na proximidade, ou à inseminação artificial. 

A guarda da manada ainda que não seja feita com a presença física do pastor, socorre-se da visita diária 
de alguém pela manhã e pelo final da tarde. No caso dos proprietários de maior dimensão é feita 
directamente pelo dono, nos outros casos, alguns vizinhos num espírito de entreajuda, fazem guarda a 
vez, mas não com uma organização sofisticada da vezeira. Portanto, praticamente a vezeira deixou de 
existir.  

Nas freguesias de cotas mais baixas as vacas pastam em terrenos de lavradio, sendo estabuladas 
periodicamente nos meses de cultura do milho ou de corte dos fenos.  

c. Aptidão produtiva  

 Trabalho 

Embora sendo um bovídeo de baixa estatura a cachena era utilizada como uma animal de trabalho. Na 
serra, visto o seu pequeno porte e os caminhos serem declivosos, permitia que o carro fosse mais 
horizontal e trabalhar mais com o jugo. 

 Produção de carne 

A Cachena tem na produção de carne a sua principal exploração comercial, existindo a DOP Carne 
Cachena da Peneda. Desde sempre o principal consumo da produção de carne destinava-se a vitela, 
embora se apresente comercialmente em quatro especificações: vitela, novilho, boi e vaca. São 
comercializadas carcaças, metades ou quartos de carcaça, peças embaladas em vácuo ou em cuvetes.  

Trata-se de uma carne tenra, de cor rósea claro ou pálida e vermelho de claro a escuro. Tem pouca 
gordura intramuscular, de coloração branco sujo, de consistência firme, ligeiramente húmida, muito 
suculenta e bastante saborosa.  

A zona geográfica restringe-se a parte dos conselhos de Melgaço, Monção, Arcos de Valdevez, Ponte da 
Barca, Vial Verde e Terras de Bouro.  

Em Arcos de Valdevez o despacho de reconhecimento e protecção nacional de 20-05-1999, Despacho 
n.o 3934/98, Diário da República, 2.a série, n.o 55, de 6 de Março de 1998, restringe a área geográfica 
de produção às freguesias de: Sistelo, Gavieira, Cabreiro, Gondoriz, Carralcova, Couto, Grade, Ermelo, 
Cabana Maior, Soajo e Vale. 

 Produção de leite 

A qualidade da vaca cachena é de muito boa qualidade, tendo entre as raças de vacas a mais elevada 
concentração de gordura. As qualidades organoléticas proporcionadas pela alimentação nos prados de 
montanha conferem-lhe sabores excepcionais. 

Para ilustrar as qualidades do leite da Cachena o Prof. Eugénio de Castro Caldos escreveu uma bonita 
história no seu livro “A Agricultura Portuguesa Através dos Tempos”

35
: 

“Não oferece dúvida que o leite não é todo igual, nem as raças que o produzem nascidas e criadas em 
diferentes climas e pastagens. Contaram-nos que, uma vez, um pastor no Soajo, muitovelho, passav os 
seus dias a recordar a Serra e os Rebanhos. Em certa madrugada acordou inquieto e os seus filhos logo 
perguntaram: 

-Pai, que quer? 

-Queria leite, meus filhos. Mas tragam-mo da Lombadinha, que não há outro igual. 

                                                           
35 Caldas , Eugénio de Castro, A Agricultura Portuguesa Através dos Tempos, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1991 
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Um dos filhos partiu à desfilada na burra travadinha. Quando veio com o pote, mal o poisou no lar, o 
Velho exalou o último suspiro. Muito tristes, os filhos fecharam os olhos do morto, mas logo repararam 
que o pote, na lareira, já lá não estava. Acabamos por nos convencer que foi certo o que pensaram.” 

“Deus lembrou-se do Génesis e dos últimos retoques que dera à Serra de Soajo. Por isso, ao ver o desejo 
do Pastor Velho, mandou que este, do Céu lhe levasse o leite da Lombadinha para lá o compartilhasse 
com os Anjos que o provaram. Assim foi feito e, depois, em coro, os Anjos cantaram e louvaram a 
Cachena, vaca humilde que todo o ano pasta na serra, em convívio com os lobos. O leite que lhe roubam 
é denso e rico de aromas raros, dos tenros gomos do mato, de cuja indústria Deus não consentiu, que os 
homens se apropriassem.” 

No início do século XX em Aboim das Choças, António Oliveira criou uma fábrica de produção de 
manteiga que tirava proveito destas características naturais do leite da Cachena. Contudo, tirando para 
usos próprio não havia na região qualquer tradição de produção de manteiga, muito menos de queijo. 

Nos anos noventa do século XX a Engª Zulmira Costa Coelho Lopes, na Estação de Leite e Lacticínios de 
Paços Ferreira em colaboração com a Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca deu 
início ao desenvolvimento de um queijo, tendo iniciado a recolha do leite precisamente a partir da 
Lombadinha, tendo-se mais tarde alargado a Lordelo em Cabreiro e posteriormente também a Sistelo. 
Inicialmente os resultados foram óptimos, apresentando o queijo excelentes qualidades organoléticos e 
rápido êxito comercial. Pretendeu-se dessa forma que fosse a própria produção a assumir a valorização 
do leite, produzindo um queijo de qualidade numa unidade ajustada ao volume de leite produzido. 
Acontece porém que por iniciativa bem intencionada da Direcção da Cooperativa a remuneração do 
leite foi tornada superior ao preço de comercialização do leite nas grandes superfícies, o que fez com 
que fosse misturado com o leite da produção local. A qualidade do queijo foi diminuindo e o mercado 
sentiu-se defraudado. Ainda houve a tentativa de por algumas produtoras de Cabreiro a produzir queijo, 
mas os resultados foram insuficientes, já que as condições não eram as melhores. 

d. Habitat Natural 

O Concelho de Arcos de Valdevez fica limitado a oeste pelas elevações que vão desde o rio Lima e o 
planalto da Miranda a Senharei, subindo depois até Padroso e Extremo. A leste pelas serras da Peneda e 
Soajo, sendo que a sul têm o Rio Lima e a norte as cumeadas do contínuo das montanhas de oeste e o 
rio Vez. O território estende-se desde cerca de 30 m de altitude, até aos 1416m da Serra de Soajo e os 
1314 da serra da Peneda. Os solos mais férteis situam-se no fundo dos vales do Vez e Lima, é onde se 
situam também as povoações, apesar do cada vez maior desordenamento territorial. Na montanha, é 
também junto dos terrenos férteis que se situam as brandas. Mas a maioria do território é declivoso e 
feito em socalcos, normalmente de pequena dimensão, cada vez menor quanto maior o declive.  

Devido à disposição do relevo, em paralelo com a linha de costa, as massas de ar húmido vindas do 
Atlântico sobem e condensam sobre o território do concelho, produzindo chuvas elevadas, registando-
se os valores de pluviosidade mais altos em Portugal e dos mais elevados da Europa. 

Os invernos são rigorosos na serra, havendo alguns períodos de neve no período de Novembro a Março, 
ainda que mais comuns após Janeiro. Também na serra os verões são secos e frescos, 
fundamentalmente nas encostas viradas a norte. Em todo o território existe formação de geada desde o 
outono até à primavera.  

A Cachena tira proveito destas condições e citando ainda Rodrigues Morais, “na Primavera, ela pasta à 
sua vontade nos prados naturais, que os camponeses chamam brandas, das serras desde Cabreiro, 
Peneda e Soajo, em direcção às quais ela se escapa para fugir aos primeiros calores de Maio, não 
regressando dos lugarejos senão por altura do fim de Setembro ou o começo de Outubro, para vir 
pastar as ervas dos campos depois da colheita do milho. Durante o Inverno, fica-se espantado por ver a 
magreza extrema deste gado, a Ca breira tendo então o pêlo comprido que lhe dá um falso-aspecto de 
grande cabra”

36
. 

  

                                                           
36 Le Portugal ao poin t de vue agricole, Morais, M. C. Rodrigues de, 1900 
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e. Animais inscritos no Livro Genealógico 

A Associação Nacional de Criadores de Raça Cachena, responsável pela gestão do Livro Genealógico 
apenas nos disponibilizou números totais de animais dos últimos 10 anos

37
. Verifica-se que no período 

se regista um crescimento de 54% do número de animais Erro! A origem da referência não foi 

encontrada.(Quadro 22Gráfico 12 Número total de animais de raça Cachena entre 2010 e 
2020Gráfico 12) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Número 
Total 
Animais 
Arcos de 
Valdevez 1973 2163 2380 2566 2621 2685 2912 2995 2978 2983 3031 

Quadro 22: Número total de animais de raça Cachena entre 2010 e 2020. 

 
Gráfico 12 Número total de animais de raça Cachena entre 2010 e 2020. 

Se analisarmos o Quadro 23: Localização do efectivo de raça Cachena por Freguesia e 
Género.Quadro 23 e o Mapa 3 verificamos que a freguesia com maior nº de animais é a Gavieira 

seguida de Soajo e Cabreiro. Das freguesias com menor número de animais destacam-se Sabadim, 
Portela e Arcos (Salvador). 

O número de fêmeas é dominante, cabendo aos machos apenas funções reprodutoras. As capacidades 
de trabalho e produção de leite são praticamente inexistentes, sendo essencialmente destinadas a 
carne. Relativamente ao maior número de fêmeas a freguesia com maior número de animais é Gavieira 

seguida de Cabreiro e Soajo surge em terceiro lugar. (Quadro 23, Mapa 4 e Gráfico 14 Distribuição de 
Animais Fêmeas de Raça Cachena por freguesia em 2020Gráfico 14) 

Relativamente ao maior número de Machos (Quadro 23, Mapa 5e Gráfico 15) a freguesia com maior 
número de animais é Gavieira seguida de Cabreiro e Gondoriz surge em terceiro lugar. No gráfico é por 
mais evidente que nas freguesias da serra a presença dos machos é em maior número, ainda que a 
proporção mais forte seja em «freguesias como Ázere com 1 macho para 6 fêmeas, ou Souto com um 
macho para 9 fêmeas. Das freguesias com maior densidade de animais referencie-se Cabreiro com 1 
machos para 14 fêmeas e Gavieira com 1 macho para 39 fêmeas. 

Numa apreciação global pode constatar-se que as freguesias do interior montanhoso do concelho são as 
que tem maior número de animais. As freguesias onde não se regista presença de animais desta raça 
situam-se maioritariamente no troço inferior do Vale do Lima e na fronteira com Monção/paredes de 
Coura (Padroso e Extremo). 

  

                                                           
37 NB.: Este número de animais corresponde, ao somatório entre machos e fêmeas registados. Se considerarmos o somatório 
destes com os animais abatidos ou desaparecidos por doença, venda para outra parte do território ou compra para o Concelho o 
seu número poderá ser diferente. É o que acontece na Erro! A origem da referência não foi encontrada. em que os números nos 
foram enviados em períodos diferentes e se mantiveram em permanente actualização. 
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Localização Efectivo Cachena - 
Freguesia 

Nº. Animais V. 
(total) 

Nº. Fêmeas V. 
(LA) 

Nº. Machos V. 
(LA) 

Aboim das Choças 42 32 0 

Aguiã 16 5 0 

Álvora 50 35 0 

Arcos de Valdevez (São Paio) e 
Giela 67 35 1 

Ázere 27 12 2 

Cabana Maior 69 38 1 

Cabreiro 411 245 14 

Carralcova 119 60 1 

Couto 28 19 2 

Eiras e Mei 7 3 0 

Gavieira 1512 897 23 

Gondoriz 668 415 13 

Grade 47 14 1 

Loureda 41 29 2 

Miranda 44 27 1 

Oliveira 4 1 0 

Paçô 144 42 1 

Padreiro Salvador 21 11 1 

Parada 30 12 0 

Portela 3 2 0 

Prozelo 73 52 1 

Rio de Moinhos 54 29 1 

Rio Frio 62 24 0 

S. Jorge 49 35 0 

Sabadim 2 2 0 

Salvador 3 3 0 

Santar 4 1 0 

São Jorge e Ermelo 8 5 0 

Senharei 57 34 0 

Sistelo 174 125 11 

Soajo 455 241 10 

Souto 38 20 2 

Távora Santa Maria 4 1 0 

Vale 243 132 7 

Vila Fonche 30 17 1 

Vilela, São Cosme e São Damião 
e Sá 159 98 2 

Quadro 23: Localização do efectivo de raça Cachena por Freguesia e Género. 
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Mapa 3 Distribuição de Animais (total) de Raça Cachena por freguesia em 2020. 

 

Mapa 4 Distribuição de Animais Fêmeas de Raça Cachena por freguesia em 2020. 



estudo “Conservação e Uso de Recursos, Equilíbrio dos Ecossistemas e Conservação da Biodiversidade” 

59 

 

Mapa 5 Distribuição de Animais Machos de Raça Cachena por freguesia em 2020. 



estudo “Conservação e Uso de Recursos, Equilíbrio dos Ecossistemas e Conservação da Biodiversidade” 

60 

 
Gráfico 13 Distribuição de Animais (total) de Raça Cachena por freguesia em 2020. 
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Gráfico 14 Distribuição de Animais Fêmeas de Raça Cachena por freguesia em 2020. 
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Gráfico 15 Distribuição de Animais Machos de Raça Cachena por freguesia em 2020 

7.2.2. Vaca Barrosã 

A raça Barrosã distingue-se das outras pela sua armadura considerável, que se projecta quase 
verticalmente e em forma de lira, assim como pelas suas formas harmoniosas.  

Embora deva o seu nome ao planalto do Barroso, iniciou a sua expansão no Minho, inserindo-se hoje 
em dia principalmente nesta duas áreas geográficas.  

Pode dizer-se que estamos perante um animal perfeitamente adaptado a zonas de agricultura de 
montanha, onde desempenha um papel importante, permitindo trabalhar os pequeníssimos socalcos, 
fazendo a fertilização dos mesmos com o estrume e valorizar os recursos alimentares naturais 
disponíveis que de outra forma seriam desperdiçados.  
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Ilustração 4: Vaca Barrosã. 

Em 1857 Bernardo Lima
38

 que fez parte da comissão de estudos agrícolas descrevia como caracteres da 
raça Barrosã: 

“Em todas as regiões alpestres mas graníticas, onde se produz gado vacum, é um facto notado por mais 
do que um observador, ser este gado de pouco corpo, tendo contudo uma notável tendência para 
assumir maior corpulência e desenvolvimento, se vai, em almalhos, a recriar-se para terras mais ou 
menos planas e mais férteis. Ora é este também um dos caracteres da nossa raça barrosã: meã e quase 
que ananicada nas partes mais agrestes e inférteis de Barroso, os seus produtos, indo, ainda novos, para 
as terras mais férteis do Minho, adquirem aqui uma corpulência admirável em comparação da dos seus 
progenitores”.

39
 

A raça Barrosã terá tido a sua origem no tronco mauritâneo, tendo como ancestral o Bos primigenius 
mauritanicus

40
. Pode-se admitir que este grupo de animais se terá  instalado na Península Ibérica, 

provavelmente aquando da ocupação árabe, tendo numa fase posterior, a raça Barrosã sido desalojada 
pelos troncos ibérico e aquitânico, ficando circunscrita  a um pequeno núcleo nas zonas planálticas do 
Barroso, onde ainda hoje permanece. 

Sendo a Barrosã uma raça bovina autóctone, que desde os primórdios se encontra intimamente ligada 
às populações rurais, fazendo parte da sua cultura, não é de estranhar o seu papel fundamental na 
nossa agricultura. Temos necessariamente de referir a sua importância na agricultura de montanha e de 
meia-encosta, onde só animais perfeitamente adaptados às condições peculiares desta envolvente, 
conseguem trabalhar terras de tão pequena dimensão, fazendo a fertilização das mesmas com o 
estrume que produzem, bem como valorizar os escassos recursos alimentares de que dispõem 
(carqueja, tojo).  

Para a alimentação destes animais recorre-se a terrenos de lavradio, prados, lameiros e baldios. 
Recorre-se ainda a forragens verdes e conservadas (erva, palha, feno e ás vezes silagem de milho). Como 
suplemento utiliza-se o milho (em grão, traçado ou farinha), o centeio e a batata. 

A exploração agro-pecuária caracteriza-se por áreas pequenas na ordem dos 3 - 5 ha e dispersa, 
pequenos produtores com baixa escolaridade, efectivos com 2 a 3 cabeças por exploração, recorrendo 
ou a postos de cobrição que serve um conjunto de freguesias, ou a serviços de inseminação artificial.  A 
estabulação dos animais é feita em cortes.  

  

                                                           
38

 Lima, Silvestre Bernardo, Archivo Rural, Volume I, Typographia Universal, Lisboa, 1858  
39

 Idem 
 
40

 http://carnebarrosa.com/ 
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a. Morfologia 

Pelagem: castanho-clara, entre palha e acerejado, touros com pelagem mais escura; 

Mucosas escuras; 

Perfil côncavo; 

Cornos em lira alta; 

Corpulência pequena; 

A Raça Barrosã é consensualmente considerada uma referência emblemática da bovinicultura 
portuguesa. 

Habitantes ancestrais das terras altas do Norte de Portugal, os bovinos barrosãos possuem um 
património genético único. A raça apresenta aspectos morfológicos e histórico-evolutivos muito 
peculiares, sendo ainda hoje difícil proceder ao seu enquadramento no seio das restantes raças bovinas 
ibéricas. 

Esta raça esteve em perigo de extinção após ter sido sujeita a cruzamentos indiscriminados nos anos 
sessenta e setenta. Para travar o seu desaparecimento várias medidas de proteção foram adotadas, 
incluindo a criação do Livro Genealógico em 1980. 

Hoje, o número de fêmeas reprodutoras activas, isto é em linha pura, é de 7.118 e o número de machos 
registados ascende a 307. O Livro Genealógico, para além de permitir controlar a preservação de uma 
raça única, é fundamental para o estudo da mesma, permitindo também aprofundar a investigação 
sobre a estrutura genética das populações por forma a esclarecer muitas questões que permanecem 
sem resposta. 

b. Aptidão produtiva  

 Trabalho 

Tradicionalmente eram animais de trabalho e desempenhavam na exploração papel relevante. O treino 
de uma junta de vacas era trabalho valioso e valorizava os animais e o proprietário. As diversas tarefas 
que uma junta realizava na exploração agrícola exigiam treino e prática, pelo que os animais também 
eram estimados proporcionalmente. Com o advento da mecanização as juntas de vacas passaram a ter 
menor importância, sendo relegadas para tarefas menos exigentes do ponto de vista do esforço. 

Hoje em dia, raramente fazem, mas ainda contribuem com trabalho numa agricultura pouco 
mecanizada. Os trabalhos de lavoura são praticamente inexistentes, contudo ainda existe algum 
trabalho de gradagem e tracção.  

 Produção de carne 

A tradição da produção de carne desta raça é reconhecida, tirando proveito do aumento do rendimento 
em carcaça dos animais apenas por disporem de uma melhor e maior disponibilidade de alimento.  

Os animais desciam a pé das serranias do Barroso e do Gerês e simultaneamente engordavam pelo 
caminho nos pastos cada vez mais ricos e suculentos das várzeas férteis do Lima, até ao embarcadouro 
do Carragedouro em Jolda S. Paio, ou prosseguindo ainda a pé, até Viana do Castelo. Depois, os animais 
vivos eram carregados e seguiam de navio até Inglaterra. Os marinheiros ingleses que atracavam no 
século XIX ao porto de Viana do Castelo tomavam contacto com a carne que se vendia por ali, e 
constataram a sua tenrura, suculência e o enorme sabor. Depressa a fama chegou às mesas burguesas e 
até à casa real, tornando-se manjar de reis e o famoso “Portuguese beef”.  

Em Inglaterra a tradição do “Portuguese beef” mantém-se, infelizmente mais como forma de preparar a 
carne, do que respeitando a sua origem, entretanto alterada desde o período das guerras mundiais, 
passando a centrar-se principalmente na América do Sul (Argentina, Uruguai, etc..). Hoje, a Federação 
Nacional das Associações de Raças Autóctones (FERA,) registou como marca o Portuguese beef como 
forma de promover no estrangeiro a carne das raças autóctones portuguesas.  

Mais tarde, a produção local de Arcos de Valdevez foi progressivamente assegurando a substituição dos 
animais que se vinham das Terras do Barroso e as várzeas do Vez contribuíam com vitelas e novilhas 
para a exportação. 
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A “Carne Barrosã” – DOP tem uma cor rosada a vermelha escura, com gordura branca a branca suja, 
conforme se trate de vitela ou animal adulto. 

O “flavor”, sensação complexa que se obtém pela combinação das características olfativas e gustativas 
perceptíveis durante a mastigação, mantém-se com excelente nota e muito semelhante em todos os 
pesos de abate. Esta característica, tal como a suculência deve-se em grande medida ao “marmoreado 
da carne” estando por isso correlacionada com a repartição da gordura e a sua composição lipídica. 

Para ser considerada DOP, a carne tem de porvir de animais inscritos no Livro Genealógico da raça, 
terem nascido e sido criados na área geográfica delimitada para o efeito e alimentados à base de 
produtos naturais dessa região.  

A área de produção da Carne Barrosã DOP abrange os concelhos de Amares, Braga, Cabeceiras de Basto, 
Celorico de Basto, Fafe, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Terras do Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde do 
distrito de Braga; os concelhos de Felgueiras e Paços de Ferreira do distrito do Porto; os concelhos de 
Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Paredes de Coura e Valença do 
distrito de Viana do Castelo e os concelhos de Boticas e Montalegre do distrito de Vila Real. Portanto 
todas as freguesias d o Concelho de Arcos de Valdevez fazem parte da área geográfica de produção. 

No mercado encontramos este produto sob a forma de carcaças, ou em peças embaladas e refrigeradas, 
devidamente identificadas com o logótipo do Agrupamento de Produtores e pelo selo de garantia do 
NQ. As carcaças comercializadas podem ser de três tipos: - vitela: provém de animais abatidos entre os 5 
e os 9 meses, com peso de carcaça compreendidos entre os 70 e os 130 kg; - novilho: provém de 
animais abatidos entre os 9 e os 36 meses, com peso mínimo de carcaça de 130 kg; - vaca: provém de 
animais abatidos entre os 3 e os 4 anos com peso mínimo de carcaça de 130 kg. A comercialização é 
feita pelo agrupamento de produtores que concentra a oferta da produção e promove o escoamento 
para os diversos pontos de venda, por si licenciados para o efeito. 

 Sistema de Produção 

Efectivos de muito pequena dimensão, maioritariamente 1 a 2 vacas por exploração. 

Frequentemente usados para trabalho; 

Reprodução: postos de cobrição e IA; 

Temperamento dócil; 

Dimorfismo sexual acentuado; 

Pelagem castanho-claro, tendendo para a cor de palha ou acerejado, muito curta e lisa; 

Cor mais clara na região das pálpebras, orla envolvente do focinho, face interna dos membros e região 
mamária; 

Forte cornamenta em lira com chifres muito desenvolvidos em comprimentos e em espessura, de cor 
branco-sujo, pontas escuras de secção elíptica; 

Focinho largo, um pouco grosso e arrebitado, de cor negra, orelhas médias e pescoço curto, bem ligado 
à cabeça e à espádua; 

Cernelha larga e pouco saliente, região dorso-lombar larga e horizontal, de comprimento médio e 
garupa horizontal, larga e comprida, com boa largura isquiática; 

Úbere pouco desenvolvido e membros bem aprumados pouco ossudos e curtos. 

Estamos perante uma raça de dupla aptidão, trabalho e carne, tendo esta última sem dúvida um futuro 
mais promissor 

Vitelos abatidos e comercializados ao desmame. 
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c. Animais inscritos no Livro Genealógico  

A AMIBA Associação de Criadores de Bovinos de Raça Barrosã., responsável pela gestão do Livro 
Genealógico apenas nos disponibilizou números totais de animais dos últimos 10 anos

41
. Verifica-se que 

no período se regista um decréscimo de 19% do número de animais (Quadro 24 e Gráfico 16). 

Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Número Total 
Animais Arcos 
de Valdevez 1566 1545 1548 1507 1467 1374 1418 1380 1340 1262 1273 

Quadro 24: Número total de animais de raça Barrosã entre 2010 e 2020. 

 
Gráfico 16 Número total de animais de raça Barrosã entre 2010 e 2020 

Se analisarmos o Quadro 25, o Mapa 6 e o Gráfico 16 verificamos que a freguesia com maior nº de 
animais é Sistelo, seguido de Gavieira e Soajo. Das freguesias com menor número de animais destacam-
se Sá, Aboim das Choças, Távora de S. Vicente e Vilela.  

Relativamente ao maior número de fêmeas (Quadro 25, Mapa 4Mapa 7, Gráfico 18) a freguesia com 

maior número de animais é Sistelo, Gavieira seguida e Soajo surge em terceiro lugar. Constata-se que 
também que entre a raça Barrosã o número de fêmeas é dominante, cabendo aos machos apenas 
funções reprodutoras. A exemplo da Cachena, hoje as capacidades de trabalho e produção de leite são 
praticamente inexistentes, sendo essencialmente destinadas a carne.  

Relativamente ao maior número de Machos (Quadro 25, Mapa 8, Gráfico 19) a freguesia com maior 

número de animais é Sistelo seguida de Gavieira e Soajo. No gráfico é por mais evidente que nas 
freguesias da serra a presença dos machos é em maior número, ainda que a proporção mais forte seja 
em freguesias como Padreiro Sta. Cristina com 1 macho para 4 fêmeas, ou Oliveira e Grade com um 
macho para 6 fêmeas. Das freguesias com maior densidade de animais referencie-se Carrolcova com 1 
macho para 83 fêmeas, Sistelo 1 para 24 e Gavieira com 1 macho para 23 fêmeas. 

Numa apreciação global pode constatar-se que as freguesias de meia encosta e tendencialmente sob 
influência do Vale do Lima, ou no planalto na fronteira com Paredes de Oura. As freguesias onde não se 
regista presença de animais desta raça situam-se maioritariamente na parte alta do Vale do Vez 
fronteira com Monção/Paredes de Coura.  

  

                                                           
41 NB.: Este número de animais corresponde, ao somatório entre machos e fêmeas registados. Se considerarmos o somatório 
destes com os animais abatidos ou desaparecidos por doença, venda para outra parte do território ou compra para o Concelho o 
seu número poderá ser diferente. É o que acontece na Erro! A origem da referência não foi encontrada. em que os números nos 
foram enviados em períodos diferentes e se mantiveram  em permanente actualização . 
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Localização Efectivo Barrosã - 
Freguesia 

Nº. Fêmeas V. 
(LA) 

Nº. Machos V. 
(LA) 

Nº. Animais V. 
(total) 

Aboim das Choças 0 0 2 

Aguiã 8 0 14 

Alvora 13 0 27 

Arcos S. Paio 0 0 9 

Azere 9 0 18 

Cabana Maior 21 1 35 

Cabreiro 13 0 23 

Carralcova 83 1 154 

Cendufe 0 0 7 

Gavieira 272 12 508 

Gondoriz 17 1 36 

Grade 6 1 30 

Guilhadeses 1 0 3 

Loureda 6 0 13 

Miranda 4 0 9 

Oliveira 6 1 14 

Paçô 4 0 9 

Padreiro (Santa Cristina) 4 1 9 

Parada 1 0 5 

Portela 11 0 20 

Prozelo 6 0 12 

Rio de Moinhos 19 0 29 

Rio Frio 21 1 60 

Rio Moinhos 5 0 24 

Sá 0 0 1 

Sabadim 2 0 6 

Santar 2 0 6 

São Cosme e São Damião 4 0 6 

São Jorge 10 0 20 

Senharei 6 0 16 

Sistelo 408 17 602 

Soajo 188 9 346 

Souto 10 2 34 

Távora S. Vicente 1 0 2 

Távora Sta Maria 1 0 5 

Vale 19 0 45 

Vila Fonche 8 0 13 

Vilela 1 0 2 

Total 1189 47 2172 

Quadro 25: Localização do efectivo de raça Barrosã por Freguesia e Género. 
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Mapa 6: Distribuição de Animais (total) de Raça Barrosã por freguesia em 2020. 

 
Mapa 7: Distribuição de Animais Fêmeas de Raça Barrosâ por freguesia em 2020. 
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Mapa 8 Distribuição de Animais Machos de Raça Barrosã por freguesia em 2020. 
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Gráfico 17 Distribuição de Animais (total) de Raça Barrosã por freguesia em 2020. 
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Gráfico 18 Distribuição de Animais Fêmeas de Raça Barrosã por freguesia em 2020. 
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Gráfico 19 Distribuição de Animais Machos de Raça Barrosã por freguesia em 2020. 

7.2.3. Cavalo Garrano 

A Raça Garrana é uma das quatro raças de equinos autóctones de Portugal. Embora criado em liberdade 
o Garrano é um cavalo domestico: Espécie Equus caballus L. 1758, Subfamília Equinae, família 
monogenética Equidae. Efectivamente no concelho não existem cavalos selvagens como algumas 
pessoas julgam. Todos os espécimes são propriedade de alguém, ainda que por vezes não sejam de um 
proprietário residente na comunidade a que pertence o baldio ou a propriedade. Esta circunstância gera 
conflitos, porque andando os animais em liberdade por vezes causam estragos e os proprietários 
refugiam-se no animato. 

Bernardo Lima inseriu o Garrano no tipo céltico ou Galiziano: “cabeça grossa, pelo geral mais curta que 
comprida, de perfil recto ou um tanto amartelado, ganachuda, de orelhas pequenas e direitas, estatura 
pelo mais comum abaixo de 1,35 m. São cavalos de rija tempera sóbrios, muito ciosos e rufiões por 
índole”. 



estudo “Conservação e Uso de Recursos, Equilíbrio dos Ecossistemas e Conservação da Biodiversidade” 

73 

 
Ilustração 5: Cavalo Garrano 

Ter-se-á desenvolvido nas montanhas da Península, do Atlântico até aos Pirinéus, tendo-se diferenciado 
como raça no período do Paleolítico. Existem pinturas no Norte da Península deste período que 
retratam um cavalo idêntico ao Garrano de hoje. Descende directamente do Pónei Celta primitivo, mas 
hoje em dia tem linhas sanguíneas de melhoramento oriundas do Cavalo Árabe. O Garrano, 
propriamente dito, é a mais antiga raça por entre as raças irmãs do Norte da Península Ibérica, 
nomeadamente o Cavalo do Monte da Galiza, o Asturcón das Astúrias ou o Potrok Basco.

42
 

O Garrano foi utilizado como animal de transporte pelo exército português e durante a II Guerra 
Mundial foi utilizado para carregar minério de volfrâmio das minas para os locais de destino. Era a par 
dos asnos e mulas para transportar farinha e cereais. Ainda continua a ser utilizado para carregar 
madeira e por exemplo no Douro no desempenho de tarefas agrícolas. Hoje é mais utilizado como 
animal de sela e ensino, sendo o meio de locomoção ideal nas veredas do alto da serra.  

Alguns potros são comercializados para serem consumidos para alimentação, fundamentalmente na 
região Saloia nos arredores de Lisboa onde a carne de Garrano é considerada um petisco. 

a. Morfologia/Padrão da Raça  

(homologado em 1993) 

Animal de perfil recto, por vezes côncavo, de corpo atarracado, pernicurtos, de sólida constituição 
óssea. O seu peso rondará os 150 quilos. 

De pelagem castanha comum, podendo tender para o escuro, quase sempre sem sinais. De topete farto 
e crinas pretas tombando para ambos os lados. Cauda também preta, com borla de pelos encrespados 
na raiz. 

De cabeça fina mas vigorosa e máscula. Nos machos é grande em relação ao corpo. a crista occipital é 
pouco saliente em relação aos côndilos. Os olhos são redondos e expressivos. Narinas largas. Orelhas 
médias. Os dentes são característicos. As ganachas são fortes e musculosas. 

De pescoço bem dirigido e musculoso, mas curto e grosso, especialmente nos garanhões. 

O peitoral é amplo. As ancas saídas, a garupa forte, larga, tendente para o horizontal. 

Os membros são aprumados, curtos mas grossos e cascos cilíndricos. 

Carácter dócil, tolerante no trabalho e manso. É um cavalo de fundo, resistente, sóbrio e fácil de 
ensinar. 

Tem aptidão para cavalo de sela, transporte de carga e tracção, com especial aptidão para caminhos de 
montanha, trabalhos agrícolas e atrelagem. 

                                                           
42

Leitão, Nuno -  O Garrano, o pequeno cavalo das serras do Norte de Portugal 
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“Os andamentos dos Garranos são característicos. O passo travado, designado pelos romanos como 
numeratim (números contados), é intermediário entre o passo e o trote, ouvindo-se quatro batidas (…). 
A andadura, designado pelos romanos como molliter incedere (andar suavemente), caracteriza-se pelas 
associações dos membros laterais que se levantam e pousam ao mesmo tempo, fazendo-se ouvir duas 
batidas em cada passada; como a base de sustentação passa alternadamente de um bípede lateral para 
outro, o cavalo move-se na horizontal e o cavaleiro é embalado confortavelmente. Este tipo de passo é 
erradamente chamando de passo travado”.

43
 

No Parque Nacional da Peneda-Gerês, das 15 freguesias que são consideradas do solar de dispersão da 
raça garrana, num total de 696,89 km2 (96,8% da área total do Parque), 6 delas encontram-se em Arcos 
de Valdevez (Soajo, Cabana Maior, Cabreiro, Gavieira, Gondoriz e Sistelo).   

Em 1994, Portugal viu a raça Garrana ser classificada pela União Europeia como “ameaçada” 
(C.E.R.E.O.P.A.), visto a população de fêmeas reprodutoras no país de origem ser inferior a 3.000 
cabeças. Actualmente o efectivo total em todo o território nacional é composto por 1563 fêmeas, 208 
machos e 617 explorações. 

A raça Garrana constitui um valioso património genético, pois é uma das raças com maiores índices de 
variabilidade genética, sendo considerada um factor de enriquecimento do ecossistema e 
biodiversidade da região. É também considerada um importante património zootécnico e cultural, 
constituído um elemento fixador das populações rurais em zonas economicamente deprimidas. No 
entanto, é na sua especial aptidão como cavalo de sela e tiro ligeiro – ideal para a iniciação à equitação 
e fundamento do turismo equestre de montanha – que está depositada a esperança de salvar esta “raça 
ameaçada”. 

Assim, a preservação da raça Garrana passa por explorar as suas aptidões naturais, encontrando 
alternativas à utilização tradicional e adaptando-as aos utilizadores actuais. 

Alguns exemplos: 

 Hipismo: iniciação à equitação, diversas modalidades destinadas a póneis, especialmente 
vocacionadas para crianças e jovens; equitação terapêutica; 

 Turismo equestre: percursos de montanha, atrelagem, corridas de passo travado; 

 Valorização de actividades turísticas: Turismo Rural; 

 Visitas a Parques e Reservas Naturais: Parque Nacional da Peneda Gerês; Área de Paisagem 
Protegida do Corno do Bico; 

 Actividades de Vigilância: Parques e Reservas Naturais, rebanhos, caça, floresta (detecção de 
fogos); 

 Actividades sociais: reabilitação de deficientes físicos e toxicodependentes; 

 Actividades pedagógicas: elemento faunístico de grande impacto no contexto da pedagogia 
ambiental; 

 Valorização ambiental: as manadas de cavalos, fundamentalmente as eguadas, são territoriais 
cabendo ao garanhão chefe defendê-las. 

b. Animais inscritos no Livro Genealógico 

A exemplo das duas raças anteriores, apenas nos foram disponibilizados números totais de animais dos 

últimos 10 anos
44

. Verifica-se que no período se regista um decréscimo de 24% do número de animais 

(Quadro 26,Erro! A origem da referência não foi encontrada. Gráfico 20). 

 

                                                           
43 ACERG Associação de Criadores de Equinos da Raça Garrana, http://www.acerg.pt/ 

44 NB.: Este número de animais corresponde, ao somatório entre machos e fêmeas registados. Se considerarmos o somatório 
destes com os animais abatidos ou desaparecidos por doença, venda para outra parte do território ou compra para o Concelho o 
seu número poderá ser diferente. É o que acontece na Erro! A origem da referência não foi encontrada. em que os números nos 
foram enviados em períodos diferentes e se mantiveram em permanente actualização. 
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Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Número Total 
Animais Arcos 
de Valdevez 

1185 1218 1227 1183 1090 992 958 980 946 914 903 

Quadro 26: Número total de animais de raça Garrana entre 2010 e 2020. 

 
Gráfico 20: Número total de animais de raça Garrana entre 2010 e 2020 

Se analisarmos o Quadro 27 o Mapa 9 e o Gráfico 21verificamos que a freguesia com maior nº de 
animais é Gondoriz, seguido de Cabreiro e Soajo. Das freguesias com menor número de animais 
destacam-se Aguiã, Giela, Tabaçô. 

Relativamente ao maior número de fêmeas (Quadro 27, Mapa 10, Gráfico 22) a freguesia com maior 
número de animais é Gondoriz, Cabreiro seguida de Soajo que surge em terceiro lugar. 

Também na raça Garrana os machos são em muito menor número que as fêmeas, ou seja destinam-se 
essencialmente a cumprir uma função reprodutiva, sendo que a aptidão trabalho já é praticamente 
inexistente.  

Relativamente ao número de Machos (Quadro 27, Mapa 11, Gráfico 23) a freguesia com maior número 
de animais é Gondoriz, seguida de Soajo e Cabreiro. As freguesias com maior proporção de machos por 
fêmeas é Souto, com 2 machos para uma fêmea, seguida de Paçô com 6 machos para 4 Fêmeas. Das 
freguesias com menor densidade de machos por fêmeas destaca-se Cabana Maior com 1 macho para 12 
fêmeas, seguido de Rio Frio com um macho para 11 fêmeas e Sistelo com 1 macho para 10 fêmeas. 

Numa apreciação global pode constatar-se que as freguesias da serra são onde há maior presença de 
animais. Também acontece o mesmo na zona oeste do Concelho, onde domina o planalto de Senharei à 
Miranda. 
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Localização Efectivo 
Garrana - Freguesia 

Nº. Fêmeas V. 
(LA) 

 Nº. Machos V. 
(LA) 

Nº. Animais V. 
(total) 

AGUIA 0 0 1 

ALVORA 9 1 19 

ARCOS DE VALDEVEZ 17 7 42 

CABANA MAIOR 24 2 58 

CABREIRO 95 10 181 

CARRALCOVA 28 6 71 

COUTO 6 2 9 

EXTREMO 0 0 3 

GAVIEIRA 6 1 13 

GIELA 1 0 1 

GONDORIZ 137 18 248 

GRADE 14 3 28 

MIRANDA 10 0 16 

PAÇO 4 6 22 

PADREIRO (SALVADOR) 6 1 12 

PARADA 0 0 6 

PORTELA 1 0 10 

PROZELO 3 1 6 

RIO FRIO 32 3 39 

RIO MOINHOS 5 1 10 

S. PAIO 5 1 7 

SENHAREI 6 1 12 

SISTELO 58 6 101 

SOAJO 94 17 211 

SOUTO 1 2 4 

TABAÇÔ 0 0 1 

TAVORA STA MARIA 2 0 2 

TAVORA S. VICENTE 8 2 13 

VALE  23 4 41 

VILELA 5 1 6 

Média 23 4 38 

Quadro 27: Localização do efectivo de Raça Garrana por Freguesia e Género. 
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Mapa 9 Distribuição de Animais (total) de Raça Garrana por freguesia em 2020 

 
Mapa 10 Distribuição de Animais Fêmeas de Raça Garrana por freguesia em 2020 
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Mapa 11 Distribuição de Animais Machos de Raça Garrana por freguesia em 2020 



estudo “Conservação e Uso de Recursos, Equilíbrio dos Ecossistemas e Conservação da Biodiversidade” 

79 

 
Gráfico 21 Distribuição de Animais (total) de Raça Garrana por freguesia em 2020 
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Gráfico 22 Distribuição de Animais Fêmeas de Raça Garrana por freguesia em 2020 
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Gráfico 23 Distribuição de Animais Machos de Raça Garrana por freguesia em 2020 

7.2.4. Cabra Bravia 

Os autores divergem nas suas opiniões quanto à origem: uns afirmam que pertencem à espécie Capra 
pyrenaica hispanica, outros acham que seria Capra pyrenaica lusitanica, sendo que existem diferenças 
morfológicas notórias entre a cabra bravia do Gerês e a Cabra Brava Espanhola. Contudo, segundo Sá 
(1990), o ancestral selvagem das nossas raças autóctones, terá sido a Capra pyrenaica, cujas raízes 
viriam do tronco Europeu, a Capra aegagrus

45
. 

 

Ilustração 6: Cabra Bravia 

  

                                                           
45 ANCABRA -Associação de Criadores de Cabra Bravia. 2001.17. 
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a. Caracteres Morfológicos 

Animais rústicos de elevado dimorfismo sexual. Estatura mediana ou pequena. Elipométricos e ortóides. 

A cabeça é triangular, seca, com cornos em ambos os sexos (erectos ou em sabre), orelhas de tamanho 
médio, horizontais e dirigidas para a frente. Pescoço comprido, fino e bem ligado. 

Animais de perfil recto, garupa descaída e diâmetro dorsoesternal e bicostal pequenos. Membros da 
cabra bravia são curtos, finos e com as articulações bem salientes. Úbere pequeno, bem ligado, com 
tetos pequenos (fraca aptidão leiteira). 

O pêlo é curto, sendo mais comprido e áspero nos machos. Pelagens muito variadas sendo as mais 
frequentes a castanha, ruiva e preta. Podem ter lista dorsal, listas nas patas e listas na face. Podem ter 
malhas. Alguns animais apresentam pelagens bicolores. 

Peso vivo adulto: 
Fêmeas : 25 a 40 kg 
Machos : - 35 a 50 kg  
 

São reconhecidos dois ecótipos:  

 No ecótipo do Marão-Alvão as cabras são mais compridas, mais largas e geralmente castanhas 
ou ruivas;  

 No ecótipo da Peneda- Gerês as cabras são mais baixas, menos largas e geralmente são pretas 
ou bicolores. 

b. Sistema de Produção 

A raça caprina bravia é produzida em sistemas tradicionais em regime extensivo recorrendo ao 
pastoreio de montanha. É a única raça autóctone de Portugal explorada unicamente na vertente carne 
em regime aleitante, no qual todo o leite das mães tem como destino a alimentação dos filhos. 
Trata-se de um animal de elevada rusticidade e que se adapta perfeitamente às condições dos meios 
inóspitos onde se insere, desempenhando um papel importantíssimo para as populações que habitam 
as zonas mais agrestes de montanha. É explorada em sistema extensivo e tem uma capacidade única de 
aproveitar os recursos de que dispõe, que de outra forma seriam desperdiçados. A conjugação das 
características da raça, com as condições edafoclimáticas e a constituição florística dos pastos e matos 
da região, contribuem para a produção de cabritos com um sabor inigualável. 

A exploração da Cabra Bravia é feita de forma extensiva, recorrendo ao pastoreio de percurso, cujo 
trajecto e duração sofrem alterações consoante a época do ano, sendo que no verão, os animais 
pastorear até 12 horas, enquanto no inverno, geralmente apenas o fazem de 5 a 6 horas.  

Regra geral os animais pastoreiam durante todo o dia, inclusive nas horas de maior calor. Na Peneda, a 
partir de Maio os animais sobem às “Brandas” onde permanecem até ao fim do verão, recolhendo à 
noite aos abrigos aí existentes. Hoje na maioria das freguesias o pastoreio é feito de forma individual 
pelo dono, ou em forma colectiva com recurso à vezeira (em declínio). 

Apesar de raramente serem mantidos na corte, quando condições muito adversas a tal obrigam, é de 
uso e costume o recurso a alimentos como: feno, palha, erva, rama de árvores, urze e fetos secos entre 
outros 

No sistema tradicional, cujo conhecimento é passado entre familiares, existem algumas práticas 
comuns: 

 rebanhos pequenos (<100 animais).  

 instalações antigas e desprovidas de equipamentos. 

c. Animais inscritos no Livro Genealógico 

A raça Bravia tem uma expressão reduzida no concelho embora se constante que nos últimos anos tem 
vindo a ver crescer o número dos seus exemplares. No Concelho só passaram a existir exemplares desta 
raça partir 1998 (210 animais) e com 3 criadores. O número de cabeças manteve-se sem grandes 
oscilações nos primeiros anos, até que a partir 2006 se começa a registar um certo declínio que atinge o 
seu ponto mais baixo em 2012 (88 animais). O número de criadores segue o mesmo processo, tendo 
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iniciado com 3 unidades aumentando para 4 no ano seguinte até que em 2007 passam a apenas 2. Em 
2016 volta a haver 4 criadores e em 2020 atinge-se o maior número de animais e 5 criadores Neste 
momento apenas 3 freguesias têm animais registados: Gondoriz, Vale e Gavieira. O maior número 
localiza-se na freguesia do Vale, seguindo-se Gondoriz. (Quadro 28, Gráfico 24, Quadro 29, Quadro 30) 

Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  

Animais 0 0 0 0 0 0 0 0 210 349 303 272 400 288 323  

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Animais 287 276 204 218 225 221 193 88 110 153 212 571 526 525 583 902 

Quadro 28: Número de animais (total) do efectivo da raça Bravia por ano – 1990-2020. 

 
Gráfico 24 Número de animais (total) do efectivo da raça Bravia por ano – 1990-2020 

 Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Criadores 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 3 4 3 3 3 

 Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Criadores 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 5  

Quadro 29: Número de criadores de raça Bravia por ano – 1990-2020. 

Efectivos Raça Bravia por Freguesia  

Localização 
Efectivo - 
Freguesia 

Localização 
Efectivo - 
Localidade 

Fêmeas 
Reprodutoras 

Machos 
Reprodutores Total 

Gondoriz Ferreiros 393 14 407 

Vale Paredes do Vale 427 10 437 

Gavieira Peneda 156 2 158 

TOTAL   876 26 902 

Quadro 30: Localização do efectivo de raça Bravia por Freguesia e Género. 

Relativamente ao número de fêmeas (Mapa 13, Gráfico 26) a freguesia com maior número de animais é 
o Vale, seguido de Gondoriz e Gavieira. A Gavieira tem um número de animais abaixo da média. 

Relativamente ao número de machos (Mapa 14, Gráfico 27) a freguesia com maior número de animais é 
Gondoriz, seguida do Vale e Gavieira. As freguesias com maior proporção de machos por fêmeas é 
Gondoriz. 

0

200

400

600

800

1000

1
9

90

1
9

91

1
9

92

1
9

93

1
9

94

1
9

95

1
9

96

1
9

97

1
9

98

1
9

99

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

2
0

18

2
0

19

2
0

20

Animais (total) Raça Bravia  Arcos de Valdevez 



estudo “Conservação e Uso de Recursos, Equilíbrio dos Ecossistemas e Conservação da Biodiversidade” 

84 

 
Mapa 12: Distribuição de Animais (total) de Raça Bravia por freguesia em 2020. 

 
Mapa 13: Distribuição de Animais Fêmeas de Raça Bravia por freguesia em 2020. 
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Mapa 14: Distribuição de Animais Machos de Raça Bravia por freguesia em 2020. 

 
Gráfico 25: Distribuição de Animais (total) de Raça Bravia por freguesia em 2020. 

 
Gráfico 26: Distribuição de Animais Fêmeas de Raça Bravia por freguesia em 2020. 
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Gráfico 27: Distribuição de Animais Machos de Raça Bravia por freguesia em 2020. 

7.2.5. Porco Bísaro 

Os seres humanos são omnívoros tal como o porco. O Homem como tudo, ainda que não coma de tudo, 
tal como o porco. Há quem diga que é por essa razão que o porco tem a relevância que tem na 
alimentação humana. 

É um animal que foi incorporado na dieta alimentar da maioria dos povos atingindo o estatuto de 
produto estratégico na economia de diversos países. Inclusive os forais dos primeiros reis portugueses 
fazem menção a porcos, porcas e leitões sinal claro do que representava na alimentação das gentes. Em 
Portugal o porco é consumido na sua totalidade, desde o focinho às unhas, passando pelas tripas e 
vísceras. 

Contudo em algumas culturas o porco é interdito. É o caso dos povos de religião judaica e religião 
muçulmana que por razões fundamentadas nos respectivos textos sagrados, referem como se tratarem 
de animais impuros para as práticas alimentares dos seus seguidores.  

Mas de uma forma geral a universalidade do porco é evidente, tendo sido construída ao longo dos 
séculos, abarcando um importante papel na vida quotidiana dos povos. Em inúmeras regiões e 
localidades da Europa, o porco centrou sobre si ritos e rituais a originarem extraordinárias 
manifestações nas múltiplas áreas do saber e no referente aos patrimónios imateriais e materiais e o 
mesmo se passou em Arcos de Valdevez.  

Até ao final do século XX, economicamente detinha importância primacial na vida das famílias. Sendo a 
principal fonte de proteínas de origem animal, se a matança corresse mal, se os enchidos ficassem 
estragados, a família iria passar privações durante todo o ano. Sendo um animal muito sujeito a 
epidemias, a sobrevivência alimentar das famílias ficava ameaçada, sempre que aquela dizimava muitos 
porcos. 

O porco Bísaro é um porco do tronco Céltico, que se considera como descendem do javali comum e que 
se encontra exclusivamente na Europa. (...) "Em Trás-os-Montes, Minho, Beiras e na Estremadura ao 
norte do Tejo predomina este tipo; distinguindo-se suas variedades pela corpulencia 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. A maior parte do nosso país são pretos; os de 
todo brancos e de muito corpo que o illustrado Veterinário S. B. Lima (1) diz ter visto em Monsão e 
Valladares são aqui chamados gallegos por serem oriundos da Galiza. Pretos ou brancos e até malhados, 
há uns muito cerdosos e outros que se denominam mollarinhos por terem poucas cerdas, a pelle lisa 
macia, e são estes que se reputam mais cavadiços. De ordinário todos os nossos bizaros são de moroso 
crescimento (o porco feito gastou de dous a cinco annos a criar-se), e de custosa engorda, produzindo 
mais carne magra que gordura, e acumulando-se esta mais nas banhas que em espessas mantas de 
toucinho. A maior parte dos bizaros são debiqueiros na comida, principalmente durante a ceva, e a sua 
compleição não é das mais robustas e sadias." (...) 

46
 

  

                                                           
46

 J.F Macedo Pinto em 1878, Compêndio de Veterinária, Associação Nacional de Criadores de Suínos de 
Raça Bísara (ANCSUB) https://www.porcobisaro.net/dados/racabisara.php 
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Ilustração 7: Porco Bísaro  

No dizer do conhecedor Abade de Baçal, reproduzindo o falar das gentes, o porco “Consta entre outras 
das seguintes peças: bandas, butélo ou bucho, cochechas, enguião, fígado, lombélos, passarinha (baço), 
peituga, suã, xixo, (miudezas, restos de toda a carne)".

47
 

Dada a extraordinária sapidez de todas as partes do porco bísaro enunciadas pelo Abade de Baçal, logra 
crescente reputação, pois a carne marmoreada e macia concede ênfase a gratos comeres durante todo 
o ano, também expressos nos diversos enchidos e presunto. 

48
 

a. Caracteres Morfológicos 

Os porcos de raça Bísara, originários do tronco Céltico, são animais grandes , chegando a atingir mais de 
um metro de altura e 1,5 metros da nuca à raiz da cauda, de pelagem preta, branca ou malhada, pele 
grossa e com cerdas compridas, grossas e abundantes. A cabeça é comprida e espessa, com orelhas 
compridas, largas e pendentes, face pouco desenvolvida e boca grande. O pescoço é comprido e 
regularmente musculado. O tronco é comprido, com dorso arqueado, tórax alto, achatado e pouco 
profundo, flanco largo e pouco descido, garupa estreita descaída e pouco musculada, ventre esgalgado. 

Os membros são compridos, ossudos e pouco musculados, tendo um regular aprumo. As coxas são de 
bom comprimento e deficiente espessura por serem pouco musculadas; os pés são bem desenvolvidos. 
A cauda é grossa e de média inserção.  

São animais de temperamento bastante dócil, vagarosos e com movimentos pouco graciosos. Têm 
elevada prolificidade. 

A carcaça do porco Bísaro tem uma proporção de músculo maior que de gordura, obtendo-se uma carne 
pouco atoucinhada mas muito entremeada, cujo sabor é melhorado com a alimentação a que estes 
animais são submetidos que é rica e variada.

49
 

b. Sistema de Produção 

No início do Séc. XX praticava-se o sistema de "vezeira" com a utilização de grandes áreas para 
alimentação dos porcos. Os animais percorriam grandes extensões de campos, aproveitando a lande dos 
carvalhos, a bolota e as ervas que encontravam.  

Hoje, podemos afirmar que o porco bísaro é criado num sistema semi-extensivo, em que todos os 
criadores possuem pocilgas licenciadas, com condições para o bem-estar dos animais. Estas pocilgas 
caracterizam-se pela utilização de áreas suficientes para os animais, em nenhum caso possuem boxes de 
gestação e todas elas utilizam os terrenos limítrofes para parques, onde os animais permanecem a 
maior parte do tempo, excepto nos períodos de parição e lactação, em que as mães e os leitões se 
encontram nas maternidades. 

                                                           
47  https://www.museudobisaro.org/o-territorio-do-bisaro 
48 idem 
49 https://www.porcobisaro.net/ 
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Alguns criadores estão a utilizar o sistema ar livre (camping) em todo o ciclo produtivo, recorrendo ao 
uso de abrigos, maternidades e gestações com isolamento térmico. O porco bísaro é explorado em 
quatro vertentes diferentes, ou seja, todas as explorações se dedicam em simultâneo à criação de 
porcas reprodutoras, de varrascos, de leitões e de porcos de engorda. 

O maneio alimentar foi sempre condicionado pelos recursos disponíveis, provenientes da agricultura 
local, alimentados principalmente com culturas da própria exploração. Maioritariamente a dieta 
fornecida consiste no alimento base composto por uma mistura de cereais, complementado por uma 
grande diversidade de alimentos (tubérculos, produtos hortícolas e frutos) ao longo do ano. A utilização 
de alimentos compostos completos verifica-se apenas em alturas pontuais como o desmame e a 
lactação. 

Actualmente, a carne de porco bísaro é valorizada como matéria-prima do fumeiro regional certificado 
como é o caso do salpicão de Vinhais, chouriça de carne de Vinhais ou linguiça de Vinhais, presunto, 
alheira, chouriço azedo, chouriça doce, butelo, todos eles com IGP e a carne de bísaro transmontano 
DOP. 

c. Animais inscritos no Livro Genealógico 

A raça Bísaro deixou de ter expressão no concelho, já que a partir de 2014 não tem animais registado no 
Livro Genealógico. Nesse período existiu apenas uma produtora registada em Soajo, com 10 fêmeas, 
que logo no ano seguinte desistiu da actividade.    

 Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Nº Animais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Nº Animais 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0  

Quadro 31: Efectivo de raça Bísaro por ano. 

 Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Criadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Criadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  

Quadro 32: Nº de criadores de raça Bísaro por ano. 

 Bísaro 2014 

Animais Total 10 

Quadro 33: Efectivo total de raça Bísaro inscrito no Livro Genealógico em Arcos de Valdevez, 2014. 

Bísaro 2014 

Animais 
Fêmeas 10 

Quadro 34: Efectivo de animais fêmeas de raça Bísaro inscrito no Livro Genealógico em Arcos de 
Valdevez, 2014. 
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Mapa 15 Distribuição de Animais (total) de Raça Bísaro por freguesia em 2014 

 
Mapa 16 Distribuição de Animais Fêmeas de Raça Bísaro por freguesia em 2014 
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7.2.6. Galinhas Raças Portuguesas 

São quatro as Raças de Galinhas Portuguesas:  

 Pedrês Portuguesa 

 Amarela 

 Lusitânica 

 Branca 

 

a. Raça Pedrês Portuguesa 

  
Ilustração 8 Galinha Pedrês Portuguesa 

  
Ilustração 9 Galo Pedrês Português 

A galinha Pedrês Portuguesa esteve desde sempre associada ao aproveitamento de recursos 
excedentários das pequenas explorações minifundiárias do Minho e Trás-os-Montes, contribuindo desta 
forma para colmatar os poucos rendimentos que desde sempre estiveram associados a uma agricultura 
de subsistência. Actualmente, a Galinha Pedrês Portuguesa é vítima da absorção genética por inúmeras 
raças exóticas de maior rendimento creatopoiético. 

Segundo alguns estudos efectuados sobre as origens das galinhas domésticas existe unanimidade em 
afirmar que estas derivam da domesticação do galo selvagem asiático (Gallus gallus)

50
. 

Genuinamente portuguesa, esta raça de galinhas conquistou, desde sempre, a admiração das gentes da 
região do Norte de Portugal, não somente pela graciosidade da sua plumagem como também pela sua 
vitalidade, rusticidade e resistência a doenças e factores ambientais adversos. Prova disso, são alguns 
provérbios antigos que o povo utiliza para exaltar a qualidade destas aves, como “Galinha Pedrês vale 
por três” ou “Galinha Pedrês, não a mates nem a dês”. 

                                                           
50 AMIBA http://www.amiba.pt/ 

http://www.amiba.pt/
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Esta raça está distribuída por todo o Portugal continental, considerando-se o seu solar a região do 
Minho e alguns concelhos limítrofes do Douro Litoral e de Trás-os-Montes. 

 Sistema de Exploração
51

 

A galinha Pedrês Portuguesa é habitualmente explorada em regime extensivo, em capoeiras ou ao ar 
livre, subsistindo à base de alimentos provenientes das explorações, como o milho-grão, ervas e couves. 
É, como tal, uma raça extremamente rústica e de fácil criação. 

São aves de aptidão mista, criadas essencialmente com vista à produção de carne e ovos. As galinhas 
são boas poedeiras, produzindo ovos de óptima qualidade e a sua carne é de notável textura, cor e 
sabor, muito apreciada pelos consumidores, sendo usada na confecção de alguns pratos característicos 
da gastronomia tradicional portuguesa, como o famoso arroz de cabidela e o cozido à portuguesa.  

As suas penas são bastante procuradas para o fabrico de plumas para a pesca da truta. 

 Padrão da Raça
52

 

Características gerais: 

 Plumagem: aspecto mosqueado, matizado de cinzento-escuro em fundo branco; 

 Peso: Galo: entre 2,600 e 3,000 Kg; Galinha: entre 2,200 e 2,700 Kg 

 Diâmetro dos anéis: Galo: 17 mm Galinha: 15 mm 

Descrição do galo: 

Cabeça: forte, larga, de comprimento médio; 

 Cara: rugosa, de cor vermelho vivo, glabra; 

 Crista: tamanho médio, direita, firme, textura fina, de cor vermelho vivo, com cinco ou seis 
pontas (ou dentes), bem definidas; 

 Bico: tamanho médio a grande, forte, meio curvo, de cor amarelo pálido; 

 Olhos: grandes, proeminentes, redondos, íris cor-de-laranja; 

 Orelhas: oblongas, tamanho médio, de cor vermelho vivo, glabras; 

 Barbilhões: tamanho médio, ovalados, de cor vermelho vivo, glabros; 

Pescoço: levemente arqueado, bem proporcionado e com abundante plumagem (excepto na variedade 
“careca”) que cai sobre os ombros; 

Tronco: de largura média, cilíndrico e ligeiramente inclinado para trás; 

 Dorso: arredondado, ligeiramente inclinado, com adornos no galo; 

 Peito: largo, profundo, proeminente, ligeiramente arredondado; 

 Abdómen: amplo e profundo; 

 Cauda: comprimento médio, bem aberta, fazendo um ângulo de 135 graus com o dorso; as 
grandes e pequenas foices estão recurvadas em arco; 

Extremidades: 

 Asas: tamanho médio, bem unidas ao corpo; 

 Coxas: tamanho regular, robustas, com abundante plumagem; 

 Tarsos: escamosos, moderadamente grossos, de cor amarelo pálido, com alguma pigmentação 
de cor ardósia escuro, desprovidos de penas; 

 Dedos: número de quatro, rectos, finos, de comprimento médio; 

                                                           
51 idem 
52 AMIBA http://www.amiba.pt/ 
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Plumagem: de aspecto mosqueado, matizado de cinzento-escuro em fundo branco, apresentando cada 
pena transversalmente barras regulares, estreitas, paralelas, mais ou menos da mesma largura e 
definidas, em que uma barra cinzenta escura alterna com uma barra branca ou cinzenta clara, formando 
no seu conjunto barras descontínuas. 

Descrição da galinha:
53

 

As mesmas características que no galo, tendo em conta as diferenças sexuais, nomeadamente o porte 
mais pequeno e correspondente menor peso. O pescoço é mais curto que no galo, o peito é saliente e 
largo mas menos que no galo, a cauda é mais fechada e as penas apresentam uma direcção mais 
horizontal ligeiramente ascendente, a coloração da plumagem é mais uniforme, os tarsos são mais finos 
e com um esporão vestigial e a crista e os barbilhões são de menores dimensões que no macho. 

b. Raça Amarela 

 
Ilustração 10 Galinha raça Amarela 

  
Ilustração 11 Galo raça Amarela 

Presença frequente e notória nos tradicionais galinheiros do Norte de Portugal, a galinha amarela é uma 
raça autóctone, criada em regime extensivo nas pequenas explorações familiares da região nortenha.  É 
também de realçar, como características ímpares destas aves, a sua rusticidade e resistência, a sua 
capacidade de adaptação ao meio e a sua notável aptidão produtiva, reconhecida qualidade, os quais 
são frequentemente utilizados na confecção de variados e deliciosos pratos e doces tradicionais, como o 
arroz de cabidela, o cozido à portuguesa (carne), os folares e o pão-de-ló (ovos), verdadeiros ex-libris da 
gastronomia e doçaria portuguesa, entre outros.

54
 

 

                                                           
53 AMIBA http://www.amiba.pt/ 
54 idem 
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 Sistema de Exploração 

As galinhas amarelas são criadas em sistema extensivo tradicional, vagueando e debicando livremente 
pelos campos e recolhendo aos seus galinheiros, quando o sol se põe, para pernoitar. 
 
Pela sua rusticidade, a galinha amarela é uma raça de fácil criação, alimentando-se à base de erva, 
couves e milho, em simbiose perfeita com o cultivo tradicional e aproveitamento destes produtos das 
explorações, sendo por isso uma mais-valia para os pequenos agricultores. É uma raça de aptidão mista, 
criada essencialmente com vista à produção de carne e ovos de elevada qualidade. 

 Padrão da Raça 

Características gerais: 

 Plumagem: cor castanho alaranjado escuro em fundo amarelo palha. 

 Peso: Galo: entre 2,300 e 3,100 Kg Galinha: entre 1,700 e 2,500 Kg 

 Diâmetro dos anéis: Galo: 16 mm Galinha: 14 mm 

Descrição do galo: 

Cabeça: forte e robusta, moderadamente grande 

 Cara: de tamanho médio, ligeiramente enrugada, de cor vermelho vivo 

 Crista: grande, do tipo dentado simples, com 5 ou 6 pontas bem definidas 

 Bico: de tamanho médio a grande, forte e robusto, ligeiramente encurvado 

 Olhos: tamanho médio a grande, ligeiramente salientes, redondos 

 Orelhas: oblongas, levemente pregueadas e enrugadas, de tamanho médio a grande 

 Barbilhões: de tamanho médio a grande, lisos ou muito levemente enrugados 

Pescoço: de tamanho médio a comprido, levemente encurvado, bem guarnecido de plumagem (excepto 
na variedade “careca”) 

Tronco: de largura e comprimento médios, cilíndrico, levemente inclinado para trás 

 Dorso: de largura média, arredondado e em ligeiro declive em direcção à cauda 

 Peito: de largura média, proeminente, carnudo, ligeiramente arredondado até ao abdómen 

 Abdómen: largo e profundo 

 Cauda: de comprimento médio, bem aberta, com uma angulação de aproximadamente 135 
graus em relação à linha do dorso 

Extremidades: 

 Asas: de tamanho, comprimento e largura médios, bem unidas ao corpo e bem emplumadas 

 Coxas: de tamanho regular e comprimento médio 

 Tarsos: escamosos (escamas largas), de comprimento médio 

 Dedos: número de quatro, rectos, finos, de comprimento médio 

Plumagem: Os galos desta raça evidenciam-se pela vivacidade e brilho da sua característica plumagem 
de cor castanho alaranjado escuro em fundo amarelo palha. Na cauda, as rectrizes e foices 
caracterizam-se pela sua cor negra azeviche, com peculiares reflexos e brilho metálico azul esverdeados. 
Nas asas, a extremidade das remíges primárias apresenta também esta coloração negra azeviche. 

Descrição da galinha: 

As mesmas características que no galo, tendo em conta as diferenças sexuais, nomeadamente o porte 
mais pequeno e correspondente menor peso, para além das diferenças notórias na coloração da 
plumagem atrás mencionadas. 
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O pescoço é mais curto que no galo; o peito é saliente e largo mas menos que no galo, a cauda é mais 
fechada e as penas apresentam uma direcção mais horizontal ligeiramente ascendente; os tarsos são 
mais finos e com um esporão vestigial e a crista e os barbilhões são de menores dimensões que nos 
machos. 

c. Preta Lusitânica 

 
Ilustração 12 Galinha raça Preta Lusitânica 

  
Ilustração 13 Galo raça Preta Lusitânica 

A galinha Preta Lusitânica é muito estimada e apreciada pela qualidade e delicadeza da sua carne, pela 
sua notável aptidão como poedeira e chocadeira e pela sobriedade e elegância da sua plumagem negra. 
 

Constitui uma raça antiga que sempre esteve ligada a práticas de bruxaria, ocultismo e à protecção 
contra o mau-olhado. Ainda hoje é prática corrente e actual que animais desta raça sejam usados para 
afugentar os maus espíritos quando se habita uma casa pela primeira e até nos campos de futebol para 
tentar receber a bênção dos deuses pagãos e assim ganhar a partida.

55
 

 Sistema de Exploração  

Pela sua notável rusticidade, estes animais são criados de modo tradicional, em regime extensivo, em 
capoeiras e/ou ao ar livre, alimentando-se de grão, erva, couves e outros produtos excedentários das 
explorações. Desta maneira, os agricultores têm ao seu dispor uma carne excelente e ovos de óptima 
qualidade, de carácter exclusivamente caseiro. 

 Padrão da Raça 

Características gerais: 

 Plumagem: completamente negra, podendo apresentar reflexos metálicos azul esverdeados. 

 Peso: Galo: entre 2,500 e 2,900 Kg Galinha: entre 1,700 e 2,300 Kg 

 Diâmetro dos anéis: Galo: 16 mm Galinha: 14 mm 

Descrição do galo: 

                                                           
55 AMIBA http://www.amiba.pt/ 
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Cabeça: robusta, de tamanho e comprimento médios, larga; 

 Cara: tamanho médio, levemente rugosa, de cor vermelho vivo; 

 Crista: tamanho médio, direita, rugosa, de cor vermelho vivo; 

 Bico: tamanho médio, robusto, meio encurvado, de cor ardósia escura; 

 Olhos: de tamanho médio, ligeiramente salientes; íris cor-de-laranja; pálpebras de cor 
vermelho vivo ou ardósia escuro; 

 Orelhas: oblongas, rugosas, tamanho pequeno a médio, de cor vermelho vivo; 

 Barbilhões: de tamanho médio, levemente rugosos, de textura fina, de forma ovalada, de cor 
vermelho vivo, glabros; 

Pescoço: ligeiramente encurvado, bem guarnecido de plumagem (excepto na variedade “careca”); 

Tronco: de largura e comprimento médios, cilíndrico, levemente inclinado para trás; 

 Dorso: de largura média, arredondado e em ligeiro declive, apresentando adornos no galo; 

 Peito: de largura média, saliente, arredondado; 

 Abdómen: largo e profundo; 

 Cauda: de comprimento médio, bem aberta, com uma angulação de aproximadamente 135 
graus em relação à linha do dorso. As grandes caudais (ou grandes foices) apresentam-se 
graciosamente encurvadas em semi-círculo; 

Extremidades: 

 Asas: de tamanho, comprimento e largura médios, bem unidas ao corpo e bem emplumadas; 

 Coxas: de tamanho regular e comprimento médio, robustas, com abundante plumagem; 

 Tarsos: escamosos, de comprimento médio, moderadamente grossos, de cor ardósia escuro, 
completamente desprovidos de penas; 

 Dedos: em número de quatro, rectos, finos, de comprimento médio; 

Plumagem: totalmente negra, podendo apresentar reflexos ou brilho metálico azul esverdeados em 
determinadas zonas do corpo, nomeadamente nos adornos do galo, dorso, cauda e/ou asas; 

Descrição da galinha: As mesmas características que no galo, tendo em conta as diferenças sexuais, 
nomeadamente o porte mais pequeno e correspondente menor peso. 

d. Raça Branca  

 
Ilustração 14 Galinha raça Branca 
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Ilustração 15 Galo raça Branca 

As galinhas de raça Branca estão referenciadas bibliograficamente no livro “A Casa Grande de 
Romarigães”, de Aquilino Ribeiro. Este livro relata a história, em que era oferecido um casal de frangos 
brancos à Santa Justa, considerada a Santa da Fertilidade ou como a advogada da esterilidade feminina, 
procurada pelos casais que queriam ter filhos e não conseguiam, data de 1957 e decorre precisamente 
no Alto Minho, em Paredes de Coura. 

Sabe-se também que sempre que nascia uma galinha branca as pessoas a guardavam para oferecer a S. 
Bento. Aliando estas crenças tradicionais ao gosto pela beleza da galinha branca, esta tem-se mantido, 
apesar de em número bastante reduzido, nas pequenas explorações do Entre Douro e Minho.

56
 Esta 

tradição era também reportada em S. Bento de Ermelo e S. Bento do Cando, na Gavieira. 

São criadas juntamente com as restantes raças de galinhas e normalmente encontram-se 1 a 2 
exemplares por exploração. 

 Sistema de Exploração 

As galinhas brancas são criadas em sistema extensivo tradicional. 

É a raça de aptidão mista, criada essencialmente com vista à produção de carne e ovos de elevada 
qualidade 

 Padrão da Raça  

Características gerais: 

 Plumagem: em geral, completamente branca, viva e brilhante em galos e galinhas;. 

 Peso: Galo: entre 2,300 e 3,200 Kg Galinha: entre 1,500 e 2,300 Kg 

 Diâmetro dos anéis: Galo: 16 mm Galinha: 14 mm 

Descrição do galo: 

Cabeça: forte e robusta, moderadamente grande 

 Cara: de tamanho médio, ligeiramente enrugada, de cor vermelho vivo 

 Crista: grande, do tipo dentado simples, com 5 ou 6 pontas bem definidas 

 Bico: de tamanho médio a grande, forte e robusto, ligeiramente encurvado 

 Olhos: tamanho médio a grande, ligeiramente salientes, redondos 

 Orelhas: oblongas, levemente pregueadas e enrugadas, de tamanho médio a grande 

 Barbilhões: de tamanho médio a grande, lisos ou muito levemente enrugados 

Pescoço: de tamanho médio a comprido, levemente encurvado, bem guarnecido de plumagem (excepto 
na variedade “careca”) 

Tronco: de largura e comprimento médios, cilíndrico, levemente inclinado para trás 

 Dorso: de largura média, arredondado e em ligeiro declive em direcção à cauda 

                                                           
56 AMIBA http://www.amiba.pt/+ 

http://www.amiba.pt/
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 Peito: de largura média, proeminente, carnudo, ligeiramente arredondado até ao abdómen 

 Abdómen: largo e profundo 

 Cauda: de comprimento médio, bem aberta, com uma angulação de aproximadamente 135 
graus em relação à linha do dorso 

Extremidades: 

 Asas: de tamanho, comprimento e largura médios, bem unidas ao corpo e bem emplumadas 

 Coxas: de tamanho regular e comprimento médio 

 Tarsos: escamosos (escamas largas), de comprimento médio 

 Dedos: número de quatro, rectos, finos, de comprimento médio 

Plumagem: 
Os galos desta raça evidenciam-se pela vivacidade e brilho da sua característica plumagem de cor 
esbranquiçada. Na cauda, as rectrizes e foices caracterizam-se pela sua cor branca, com peculiares 
reflexos e brilho metálico azul esverdeados. Nas asas, a extremidade das remíges primárias apresenta 
também esta coloração branca. A galinha apresenta também uma tonalidade esbranquiçada 
homogénea na cabeça e pescoço. O peito, as asas e o dorso apresentam uma coloração idêntica. Na 
cauda, as rectrizes caracterizam-se pela sua coloração esbranquiçada. 

Descrição da galinha: 

As mesmas características que no galo, tendo em conta as diferenças sexuais, nomeadamente o porte 
mais pequeno e correspondente menor peso, para além das diferenças notórias na coloração da 
plumagem atrás mencionadas. O pescoço é mais curto que no galo; o peito é saliente e largo mas menos 
que no galo, a cauda é mais fechada e as penas apresentam uma direcção mais horizontal ligeiramente 
ascendente; os tarsos são mais finos e com um esporão vestigial e a crista e os barbilhões são de 
menores dimensões que nos machos. 

e. Animais inscritos no Livro Genealógico 

Não existem produtores nem animais inscritos no Livro Genealógico no Concelho de Arcos de Valdevez. 
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8. PROPOSTA DE MODELO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PRINCIPAIS EIXOS 

A avaliação da situação actual do concelho de Arcos de Valdevez permite-nos concluir que se trata de 
um território onde existem algumas debilidades do ponto de vista de desenvolvimento da 
sustentabilidade social, económica e ambiental. 

Habitualmente, o significado do conceito de desenvolvimento está excessivamente associado ao 
crescimento económico, subvalorizando-se o ponto de vista social, cultural e ambiental.  Assim, muitas 
vezes descuidam-se os dispositivos, as infra-estruturas e os equipamentos para uma oferta atractiva de 
serviços socio-culturais com um programa consistente e uma estrutura organizada. De outro modo, de 
uma forma geral apenas são considerados os sistemas passivos relacionados com as questões 
ambientais. 

Independentemente do enunciado das debilidades de desenvolvimento da região do Arcos de Valdevez, 
não podemos deixar de referir que este território encerra um conjunto de potencialidades não 
negligenciáveis. Assim, os recursos naturais e sua gestão configuram-se como uma enorme 
potencialidade, sendo de referir que entre o variado leque de recursos físicos, a paisagem assume um 
papel preponderante que urge rentabilizar. Interessa também considerar as questões relacionadas com 
o turismo das experiências em que se tira proveito dos recursos físicos e até animais e vegetais. 

Existe interesse em captar toda uma panóplia de agentes e pessoas que manifestem vontade em apoiar 
uma estratégia de desenvolvimento local. Importa dotá-los de uma estratégia comum de actuação face 
ao desenvolvimento.  

Mas o território para além das debilidades e das potencialidades já mencionadas, conta também com 
algumas oportunidades. 

8.1. Cultura Local 

Interessa vincular ao desenvolvimento de toda a estratégia o sistema de ensino, de base local, quer ele 
seja básico, secundário profissionalizante ou não, quer o ensino superior existente no território regional 
de proximidade ou nacional e internacional. Todas as ajudas deverão ser bem-vindas.  A contribuição do 
sistema de ensino superior e do seu potencial poderá ampliar a dinâmica empreendedora, bem como de 
consolidação das diversas actividades ao dar-lhes acompanhamento de organização e gestão, 
constituindo um importante factor de dinamização.   

Um trunfo deste território está estreitamente associado às formas de vida das aldeias, ainda marcadas 
por características de genuinidade pouco presentes já em outros locais. Concomitantemente, a sua 
forma de vida deve ser preservada, para conservar as paisagens e comunidades que existem na região e 
que são raras na Europa. Aliás, a cultura e identidade mercantes do território ditam a existência de 
tradições etnográficas importantes, muito ligadas ao carácter religioso e comunitário da população. 
Convém ter presente romarias importantes como a Srª da Guia, Srª do Castelo, S. Bento de Ermelo e Srª 
da Peneda. Algumas delas, estão em declínio marcante, outras em perda, pelo que urge reinventá-las e 
ou regressar ao rigor da tradição, ou inovar em exercícios mais contemporâneos. De facto os mais 
jovens dificilmente se conseguem rever no formato actual, mas a possibilidade de participar numa 
reunião reinventada como está acontecer com a Srª da Agonia em Viana do Castelo, poderá ser um 
caminho: participar no desfile das mordomas é uma experiência adquirida também por turistas, 
inclusive estrangeiros.  

Outras das marcas etnográficas típicas do território era a entreajuda. Esta tradição comunitária está em 
claro declínio, porque se tornou disfuncional. O princípio que lhe está sobrejacente, não pode mais ser 
realizado: um vizinho ajuda o outro, em reciprocidade, porque sabe que vai receber uma ajuda 
proporcional e em tarefas semelhantes.  

Mas o sentimento de pertença a Arcos de Valdevez têm crescido nos últimos anos através do 
desenvolvimento de mecanismos identitários comuns, como a revalorização do Recontro de Valdevez, 
p.e..   
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8.2. Actividade pecuária 

É o gado a principal razão de ser do esforço físico ainda praticado pela populações e comunidades locais. 
É ainda a sua principal fonte de rendimento de matriz económica, quer pelo mercado, quer pelos 
subsídios.  

A actividade pecuária é a chave da actividade agrária, é a razão de ser do sistema agrário vigente e do 
histórico. Destruída a actividade pecuária, todo o sistema perde racionalidade e funcionalidade. A 
paisagem transformar-se-á radicalmente, assim desapareça a pecuária, fundamentalmente a de 
bovinos. Toda a paisagem do território, é marcada pela actividade agro-pastoril, mas como as 
actividades bovinas são o centro dos sistema agrário, se estas desaparecerem, desaparece o sistema e 
consigo a forma de usar e gerir o território. Seria o mesmo se ao Douro retirássemos a viticultura! 

Também do ponto de vista ambiental, tudo ruiria, na medida em que a biodiversidade se reduziria 
drasticamente. Os poulos, as sebes, os socalcos, os sistemas de rega, os prados de lima, a limpeza e  
melhoria do fundo de fertilidade dos bosquetes de tojo, giesta e urze, etc. seriam profundamente 
afectados com a ausência de pastorerio. Do mesmo modo o sobre-pastoreio, arrasta consigo problemas 
de sustentabilidade, até pelo acelerar da erosão hídrica e a prevalência do fogo como forma de acelerar 
a regeneração natural das áreas sobre-pastoreadas. 

8.3. Serviços ambientais 

A imagem forte dos territórios, construída ao longo de séculos, em que a actividade dominante é a 
paisagem agrária, parece desvanecer-se perante novas imagens que tomam como referência uma 
natureza selvagem e longínqua criada nos ecrãs de cinema e de televisão, das sdéries da BBC e do 
National Geographic. Trata-se de uma natureza “globalizada”. 

Entre a natureza e a cidade existe hoje o espaço rural agricultado, construído pelo homem. A cidade era 
a anti-paisagem. Hoje, a paisagem é a natureza selvagem pura e dura. O campo agricultado é uma 
paisagem humanizada, quase peri-urbana. As paisagens tipicamente urbanas são constituídas pelos 
casarios e os seus parques/jardins. 

Quase podemos dizer que a paisagem urbana se ruralizou, do ponto de vista da integração de espaços 
verdes, da valorização das hortas nos miolos dos quarteirões e nos parques urbanos. Em contraposição 
o espaço rural urbanizou-se, com a introdução das praças, dos jardins públicos, das telecomunicações, 
dos espaços comerciais de serviços, etc. Anteriormente seria ridículo sugerir a criação de um jardim 
público arborizado num lugar como Soajo. Hoje são as populações que os reivindicam. 

Antes, seria impensável instalar um sistema de recolha de lixo no espaço rural, porque os resíduos 
produzidos eram reciclados naturalmente no estrume necessário à fertilização agrícola. Poucos 
produtos eram adquiridos nos espaços comerciais e poucos faziam recurso à embalagem. O leite, 
quando era comparado, ia-se buscar numa leiteira. Hoje compra-se na loja da aldeia, em pacote de 
plástico ou de papel plastificado. É cada vez maior número de produtos consumidos no espaço rural que 
fazem recurso a embalagem, independentemente de lá, localmente, serem produzidos ou não. 

Trata-se de uma problemática nova para o espaço rural, particularmente para o de montanha. No 
território, alguns lugares ainda não são servidos por serviço de recolha de lixo e na maior parte não 
existe serviço de recolha selectiva. As comunidades, até porque se trata de uma problemática recente, 
não estão sensibilizadas para o problema e continuam a deitar o lixo inorgânico no espaço natural, 
nomeadamente nas linhas de água, contaminando-as com plásticos, garrafas, embalagens de toda a 
natureza, restos de medicamentos, pilhas, etc.. Com o acumular de tais resíduos alguns problemas 
começam a eclodir, como a obstrução de linhas de água, de canais de rega, de canais de descarga de 
enxurradas, etc. e problemas a longa distância coma contaminação das cadeias tróficas dos oceanos. 
Outros problemas menos visíveis e inteligíveis, surgem também, com o contaminar de terrenos e linhas 
de água com metais pesados e outros poluentes, como óleos de motor, detergentes, etc. Os efeitos 
inerentes à obstrução física das linhas de água, tem servido para alertar para a problemática da 
deposição de tais resíduos, bem como e também, para o efeito estético que causam, gerando uma 
imagem de degradação, desleixo, falta de higiene e de civismo.  

São essencialmente os últimos valores e as suas consequências nefastas, que surtem impacto na 
sensibilização das populações. Pelo contrário, outras como a reciclagem dos produtos biodegradáveis, 
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através da sua compostagem de forma clássica através da criação de estrume ou o simples 
enterramento, não têm gerado grande receptividade, em populações em que nesta fase, produzir lixo 
ainda é símbolo de adesão à modernidade. Resulta daí que a par do aumento natural da quantidade de 
resíduos de embalagem, também acontece o mesmo aos resíduos orgânicos, num meio em que tal seria 
desnecessário e portanto de desencorajar e que tanta falta fazem como reposição de matéria orgânica 
no solo. 

A conservação dos espaços florestados para produção, bem como os destinados à conservação da 
natureza e da paisagem, geram um conjunto de serviços que deveriam ser assegurados, através dos 
incentivos das medidas agro-ambientais. Este importante fluxo financeiro, que aumenta a 
disponibilidade económica das comunidades e das famílias, não resulta de uma relação directa com o 
mercado, mas da retribuição através do Estado, fazendo uso do dinheiro dos contribuintes, dos serviços 
prestados para a manutenção da paisagem, da biodiversidade e de algumas actividades agrárias que 
pelo seu efeito benéfico no uso dos recursos naturais interessa colectivamente manter, preservar e 
conservar.  

Infelizmente esta missão não é ainda inteligível pelas populações locais. O baixo nível educacional das 
populações beneficiárias das medidas, a má comunicação por parte das entidades públicas e a frágil 
qualificação das entidades que medeiam o processo, determinam a falta de clareza da aplicação de tais 
medidas. 

Vista de outra perspectiva, os serviços ecossistémicos, correspondem a uma compensação, uma ajuda 
para que determinadas actividades continuem a ser exercidas, mas deveria ir mais além compensando a 
prestação de um serviço público de ocupação do território, de prevenção de desastres naturais, de 
prevenção de fogos florestais, etc.  

A sua horizontalidade e a sua aplicação por actividade, não é incentivadora de boas práticas ou de 
intervenção sistémica. Não existe uma relação directa entre quem efectivamente desenvolve um 
esforço, determinado e dirigido para manter, conservar e proteger e o montante recebido. Portanto não 
existe uma relação directa entre o serviço prestado e o quantitativo a receber. Este facto é uma das 
principais causas da não interiorização do conceito de serviço ambiental.  

Deveriam também ser considerados serviços de ecossistema, para além da manutenção e limpeza das  
áreas florestadas, a manutenção e gestão dos espaços de pastorícia, a manutenção dos regadios e a 
limpeza e conservação dos socalcos e respectivos muros de suporte, e a manutenção dos caminhos 
agrícolas e rurais.  

Deverá manter-se a conservação e valorização das raças autóctones ou ás indemnizações 
compensatórias do lobo, incentivando a utilização dos seus efectivos como agentes de manutenção e 
conservação da paisagem e da biodiversidade (no caso da raças autóctones) e a salvaguarda de espécies 
ameaçadas (no segundo caso). 

As comunidades, não possuem nem sentem necessidade de conservar a natureza, da mesma 
perspectiva que os urbanos. Conservar a natureza, não é para estas comunidades, mais do que um valor 
funcional, utilitário até. Conservam a natureza, até de uma forma sustentável, desde que esta supra as 
necessidades funcionais que lhe servem. Para os urbanos e para a cultura dominante, conservar a 
natureza é um valor fundamental. Conciliar e tornar comum estas duas perspectivas é tarefa essencial 
que urge realizar, sob pena de a prazo se poder transformar em conflito. 

Estabelecer objectivos de conservação e manutenção do território, respeitando a complexidade dos 
sistemas em presença, definindo componentes a intervir de forma sustentável, considerando as 
especificidades locais, poderá resultar em medida que contribua para a recuperação das condições 
ambientais e não para a sua degradação, como vem acontecendo. Só assim chegaremos à condição 
perante a qual se clarificam e se tornam inteligíveis para todos, os produtos e serviços ambientais do 
território. Poder-se-á assim vir a gerar uma nova dinâmica de criação de empresas ambientais, um 
efectivo mercado de produtos e serviços ambientais. 

A possibilidade de êxito desta mudança profunda no direccionamento das práticas e políticas vigentes, 
bem como seu impacto no território, exige uma densidade institucional ainda inexistente e uma 
preparação e qualificação de recursos humanos que deverá ser realizada proactivamente.  
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8.4. Valorização patrimonial 

Estrategicamente é necessário desenvolver uma cultura de preservação e conservação das várias 
componentes patrimoniais e mais do que isso, da sua valorização. Como anteriormente referenciamos, 
a cultura tradicional vigente tem dos valores patrimoniais uma perspectiva funcional, uma visão 
divergente da cultura dominante. Harmonizar valores, perspectivas e visões é um questão de mudança 
de mentalidades, de paradigma e consequentemente de conceito estratégico. Trata-se de um trabalho 
de médio-longo prazo, para o qual há necessidade de criar meios, instrumentos e recursos para o 
implementar.  

Trata-se no fundo, de utilizar os valores e os recursos tradicionais e adequá-los às novas exigências da 
vida moderna, não os hostilizando nem os menosprezando, antes valorizando-os mas colocando-os nos 
novos contextos. Não se trata de criar, antecipar ou exacerbar rupturas previsíveis ou existentes, antes 
assumir uma transição para um novo equilíbrio. Como vimos, o equilíbrio que fez o sucesso das 
comunidades que subsistem neste território deixou de existir. As condições exógenas alteraram-se e 
implicaram a ruptura dos equilíbrios endógenos. A falta de densidade própria, interna, leva à 
incapacidade de atingir um novo estado de equilíbrio sem ajuda externa, até porque o novo equilíbrio 
dever-se-á obter a uma escala mais vasta que a anterior. Esta ajuda externa deverá ser obtida através de 
uma acção e estratégia construída de uma forma cooperativa, de base e iniciativa local, mas 
institucionalmente formalizada. Essa estratégia e acção será por si só inovadora, mas com toda a certeza 
geradora de inovação de iniciativa e base local. 

Desejavelmente deverá ser privilegiada uma acção estratégica que vise não a captação de investimento 
externo que dinamize e explore os recursos e potencialidades do território, sempre com o centro de 
decisão colocado longinquamente, mas a captação de investimento no desenvolvimento e atracção de 
recursos humanos que desenvolvam de dentro para fora essas capacidades e portanto, as transformem 
em iniciativas sustentáveis.  

Se há algum elemento capaz de incutir competitividade a Arcos de Valdevez, esse elemento é a água.  
Nenhum dos recursos genéticos aqui abordados sobreviverá sem uma boa gestão da água e dos 
sistemas de rega associados. Aliada ao património, a os sistemas de rega estão ameaçados por falta de 
manutenção e conservação. Sendo a água um factor que representa uma das mais valias competitivas 
do Arcos de Valdevez, é importante que as acções futuras visem preservar e potencializar este recurso 
natural. Nesta linha de pensamento, os cursos de água da região deverão ser limpos, regularizados e 
preservados. 

Sem a água para a rega de lima de inverno, as pastagens de inverno ou as culturas forrageiras de 
primavera não existirão e a manutenção dos socalcos será dificultada.  

A formação para o desenvolvimento, no apoio aos produtos tradicionais da região, na modernização da 
produtividade rural, na preservação ambiental e, por fim, na valorização e protecção do património 
natural a água será sempre fundamental, até para assegurar a paisagem. 

8.5. Inovação 

O território apresenta fracas condições estruturais endógenas para gerar inovação. A fragilidade, 
inúmeras vezes citada, da sua população residente e consequentemente dos seus recursos humanos, 
não apresenta os pressupostos necessários a qualquer condição essencial de inovação. 

A inovação reside na transformação de conhecimento, recursos, em produtos (ou serviços). Este 
desiderato apenas se verifica quando ou os recursos são novos, ou sendo já conhecidos o 
produto/serviço final resulta como algo inexistente, ou apresentado de maneira diferente. 

A inovação para se materializar necessita de um facilitador. O território apresenta aí uma debilidade. A 
rede institucional na área e na sua periferia, ou com intervenção directa e quotidiana, apresenta 
debilidades estruturais complexas: a sua densidade é ténue; a sua capacidade económica e financeira é 
muito reduzida; os recursos humanos de que dispõe são reduzidos e a qualificação dos mesmos exige 
um esforço representativo; a sua sensibilidade estratégica é dispersa.  

As instituições instaladas ou com actuação no território tem vindo contudo a ganhar vitalidade. De uma 
estratégia reactiva, reposicionou-se para uma postura pró-activa. 
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A este conjunto de factos não é alheia a actuação da InCubo e da Adere-PG. Trata-se de entidades com 
estratégia pró-activa, geradora de dinâmicas, criadora de iniciativas e sinergias, com vocação para a 
criação e desenvolvimento de parcerias.  

Interessa encontrar uma instituição “umbrella”, capaz de dar densidade e suporte técnico qualificado às 
instituições com acção no território. As instituições existentes são altamente frágeis do ponto de vista 
da disponibilidade de recursos humanos e da capacidade de captação de recursos para funcionamento 
próprio, pelo que até que consigam encontrar condições de suporte autónomo necessitam de um 
suporte dinâmico que as ajude a desenvolver a sua missão.  

Devem ser aproveitadas as potencialidades existentes, principalmente no que se refere à produção dos 
produtos tradicionais de qualidade, nomeadamente aqueles que são provenientes da transformação de 
recursos naturais e de boa qualidade, em prol duma afirmação positiva do Arcos de Valdevez. Em alguns 
produtos tradicionais pode ser introduzida inovação, nomeadamente no que diz respeito a novos usos, a 
novas combinações pouco comuns à tradição local, mas que resulta da abertura cultural a outras 
influências. 

Trata-se, assim, de assumir a singularidade do contexto do Arcos de Valdevez. A estratégia de 
desenvolvimento deve ainda surgir por novos mecanismos de aprendizagem e pelo aparecimento de 
novas referências ao nível das intervenções efectuadas no âmbito de um processo de desenvolvimento 
local. 

8.6. Responsabilidade Pública 

Muitas vezes verificámos que os poderes públicos, na ânsia de apresentar resultados, se preocupam 
mais em vender maciçamente o território, com produtos do tipo ambiental, do que em assegurar que 
estes tenham condição de ser produzidos de forma sustentável. Assistimos inúmeras vezes ao sucesso 
efémero de iniciativas deste tipo que redundam rapidamente em resultados piores que os anteriores.  

A massificação de territórios frágeis do ponto de vista ambiental, leva à criação de problemas maiores 
que os de partida, quer pelo crescimento descontrolado da procura, quer pela desqualificação da 
mesma, quer do próprio território, fugindo o processo de controlo. Esta massificação, na aparência 
acelera o processo de desenvolvimento, já que atrai o fluxo do número de activos necessários. Na maior 
parte das vezes, estes activos são tão desqualificados, quanto os disponíveis localmente e são apenas 
atraídos pela vertente especulativa do sucesso económico fácil, nunca pela valia do projecto ou pelo seu 
desenvolvimento. Não poderá contudo, ser-lhes imputada culpa, já que é tarefa e missão das entidades 
públicas, zelar pelo rigor na definição de objectivos e de metas, num quadro de ordenamento que não 
hipoteque a sustentabilidade do processo. 

O processo de desenvolvimento, sendo assente em objectivos de sustentabilidade, persegue grande 
rigor na afectação de recursos e na correcta avaliação dinâmica dos resultados. Os poderes públicos têm 
hoje à disposição um conjunto de instrumentos, que apenas por omissão ou manifesta incompetência e 
desresponsabilização, não colocarão ao dispor do território. Não será por opção discutível de 
desenvolvimento, que o território não terá à sua disposição os meios necessários que contribuam para a 
reabilitação do seu património. Zonas como Sistelo, que têm grande parte do seu território classificado 
como “Rede Natura” e classificada como “monumento nacional” a paisagem cultural da aldeia.  

O exercício de boa administração pública é hoje uma responsabilidade consagrada internacionalmente, 
quer pelas Nações Unidas, quer pela União Europeia, quer pela OTAN ou a OCDE. A boa administração 
implica que as opções a serem tomadas sobre a afectação dos recursos e os territórios, não se 
compadeça de dilações por omissão, que prejudicam o futuro das populações locais e da humanidade. A 
argumentação da falta de recursos não colhe, porque a ausência das medidas de enquadramento e de 
ordenamento, causa a sua diminuição, já que estes estão disponíveis numa escala de prioridades, que 
obviamente se estabelecem função das regras de protecção, classificação e de valorização dos mesmos. 

Num território tão frágil do ponto de vista ambiental, estrategicamente importante do ponto de vista de 
prevenção de desastres naturais com efeitos exponenciais a jusante e com uma população 
desestruturada por fragilidades de todos conhecidas, e que por isso não tem capacidade de se auto-
determinar e auto-mobilizar, cabe ás entidades públicas exercer esse dever cívico e político. É uma 
irresponsabilidade que todas as entidades com poder de intervenção no território, poder local, 
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representantes do poder central, serviços descentralizados da administração, organizações não 
governamentais, etc. se demitam das suas obrigações. 

O exercício dos poderes públicos assume para além daquele tipo actuações, uma função suplectiva. 
Existem áreas de intervenção que num estado de direito moderno, não são funções da administração 
pública, mas tal não impede que esta lhes não vote atenção. É o caso das actividades económicas. Não 
cabe à iniciativa pública desenvolver actividades económicas, mas também nada impede que o faça.  

As sementes que os agricultores produziram e lançaram à terra ao longo dos séculos, que têm vindo a 
ser objecto de inventariação e classificação, são consideradas pelas instituições públicas como "recursos 
genéticos" para a alimentação e agricultura e "suporte biológico" da segurança e soberania alimentares. 
O mesmo se passa com as raças autóctones. 

Estes recursos genéticos vegetais ou animais são agora vistos como "o material de base mais importante 
para agricultores e melhoradores", "repositório da adaptabilidade genética", "rede de segurança" face a 
alterações climáticas ou catástrofes.  

O património vegetal e, particularmente, aquele que serve de base à alimentação humana, envolve um 
conflito constante entre grupos com interesses distintos (agricultores, empresas, estados, organizações 
internacionais). 

Até ao início da década de 1990, os recursos genéticos eram considerados património da humanidade e, 
como tal, de livre acesso sendo, a partir dessa altura, reconhecidos os direitos soberanos dos estados 
sobre os respectivos recursos naturais.  

Na década de 90 assinala-se, por outro lado, o crescente interesse do sector privado nas áreas do 
"melhoramento de plantas" e na investigação agrária que, até ali, eram quase exclusivamente 
assegurados pelo sector público. É também neste período que se verifica um alargamento do conceito 
de conservação, que consistia basicamente na preservação de germoplasma em colecções mantidas ex 
situ

57
 , passando a contemplar métodos complementares, entre os quais se destaca a conservação in 

situ
58

 , ou seja, no campo do agricultor. 

No que toca aos recursos genéticos animais onde antes se procurava apenas conservar os recursos 
genéticos pela conservação do sémen dos animais considerados selectos, hoje procura-se a conservação 
in situ na exploração do criador pecuário. 

Em resumo cabe à administração pública a responsabilidade de zelar porque os recursos sejam 
afectados de forma parcimoniosa e sustentável. Mas a iniciativa pública, não se pode restringir à acção 
fiscalizadora ou enquadradora, tem também que responsabilizar os agentes e actores nessa acção. Para 
além do acto de regulamentar, deve ser implementado no terreno um sistema regulador.  

Uma entidade reguladora deverá determinar as boas práticas que resultam em externalidades positivas 
para o território e penalizar fortemente as práticas que provocam externalidades negativas.  Por 
definição, das externalidades só se conhece o efeito e a sua extensão, depois de ocorrido. Portanto, 
após o acontecido, a acção a ser desenvolvida é minorar as consequências. Prevenir externalidades 
negativas, pressupões actuações muito responsáveis em que a priori se previnem os danos negativos, 
eliminando a probabilidade de ocorrência. As externalidades negativas atingem também quem as 
comete – a não ser que a aplicação da regulamentação se não exerça! -, pelo que o prevaricador 
também será prejudicado, só que os demais sê-lo-ão mais, pelo facto de que disso nada beneficiaram. A 
actividade reguladora, tem também por esta via uma acção pedagógica, que implica um crescimento 
conjunto e integrado. 

Os diferentes parceiros, para além do que está regulamentado por força de lei, devem encontrar entre 
si regras de actuação que actuam como princípios de ética e lealdade, quer entre si, quer para com o 
território e os seus recursos.  

                                                           
57 «Por " conservação ex situ" entende-se como sendo a conservação de componentes da biodiversidade biológica fora de seus 
habitats naturais » [ONU (1992) Convenção sobre a Diversidade Biológica (Art° 2)]. 
58 «Por "conservação in situ" entende-se la conservação dos ecosistemas e dos habitats naturais e a manutenção e recuperação de 

populações viáveis de espécies no seu ambiente natural e, no caso das espécies domesticadas e domesticadas, nos ambientes em 

que foram desenvolvidas as suas propriedades específicas. [ONU (1992) Convenção sobre a Diversidade Biológica (Art° 2)]. 
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A ética implica a criação de valores que sejam considerados por consenso, como valores em que todos 
sejam beneficiados por não serem ultrapassados determinados limites, ainda que cada um de per si e 
em determinado momento, pudesse casuisticamente ser beneficiado, mas que noutro momento 
diferente, poderia ser transformado em vitima. Numa sociedade culturalmente avessa ao risco, as 
condições éticas são desvalorizadas, pela crença que na prática ninguém arrisca por medo das 
consequências ou pelo simples facto de que não se deve trocar o certo pelo duvidoso. Contudo estamos 
cada vez mais perante situações em que é o risco é de muito difícil avaliação e tomada de consciência, 
quer por puro desconhecimento, quer porque hoje dispomos de instrumentos que por falta de 
competência não é possível determinar os efeitos e por isso, não existe possibilidade de assunção de 
risco.  

O exercício de actividade no território deve assim ser realizado com profunda responsabilidade pública 
por todos actores e agentes. A responsabilidade pública, não é um atributo apenas das entidades 
públicas, antes de todos.  

Resolver estas questões deverá ser uma das acções chave do processo de desenvolvimento. A confiança, 
não se atribui, conquista-se no quotidiano, na acção de rotina, não na acção esporádica e casuística. 
Esta acção quotidiana, traz conhecimento e implantação no terreno. Portanto, as duas só podem ser 
exercidas pela mesma estrutura, pelas mesmas pessoas duradouramente. Actuações efémeras nunca 
surtirão efeito sustentado e sustentável. O processo de desenvolvimento é por natureza longo e lento, 
quer no trabalho de preparação quer na apresentação de resultados. A responsabilidade pública passa 
também pela criação de condições para que tal possa ocorrer, criando instituições e preparando 
recursos, nomeadamente humanos, para o efeito.  

8.7. Florestação 

Passemos a analisar o papel da floresta no contexto nomeadamente de um território dominado pela 
principal área protegida nacional e na actualidade das sociedades contemporâneas,. 

Primeiro que tudo, há que clarificar a priori, que o homem não é um animal da floresta, antes da 
“clareira”. Logo, o homem desde que deixou de usar as cavernas como local de acolhimento e abrigo, 
deixou para sempre a orla florestal. O que acontece tendencialmente em Portugal, na Califórnia ou na 
Grécia todos os verões, demonstra que a floresta não é espaço onde o homem deva habitar. O habitat 
humano precisa de espaço suficiente para salvaguardar danos causados pelos incêndios florestais.  

Historicamente a floresta num País como o nosso, serviu vários interesses da nação. O Pinhal de Leiria 
foi mandado plantar para suster as areias do litoral e simultaneamente proteger as culturas dos ventos 
marítimos carregados de sal. A floresta de azinho e de sobro, bem como o carvalhal, serviram a indústria 
naval que garantiu o trabalho da expansão marítima portuguesa. Mais tarde, o pinho e posteriormente 
o eucalipto serviram a implantação de uma forte indústria da celulose e papel. Hoje, a floresta de 
sobreiro além da tradicional indústria da cortiça, serve sofisticadas indústrias tecnológicas na área do 
aero-espacial ou do automóvel. Ou seja, o espaço florestal organizado em sistema de exploração 
industrial e de monocultura especializada, tem prestado serviços à comunidade e servido a produção de 
matérias-primas para a actividade económica nacional.  

Esta produção quando organizada de forma eficaz do ponto vista técnico e económico, não tem sofrido 
grandes acidentes provocados pelo fenómeno dos incêndios. Já no que toca aos fenómenos 
meteorológicos extremos é outra coisa, já que a sua aleatoriedade não é controlável nem prevenível. 
Mas esta forma de produzir apenas comtempla a presença humana como fonte de trabalho (e cada vez 
menos), assim como atira para segundo plano o respeito pela biodiversidade. 

Teremos que avaliar em cada território o papel que a floresta tem a desempenhar. Num território como 
Arcos de Valdevez de microfúndio no que à floresta diz respeito, nas condições actuais da globalização, 
proporcionam grandes dificuldades no que diz respeito à competitividade, logo à sua sustentabilidade 
económica. Contudo, a floresta de produção comunitária, feita nos baldios tem uma escala interessante, 
conflituando todavia com os interesses da pastorícia. A organização associativa, nomeadamente através 
das ZIF ou mais conservadoramente em torno de cooperativas, poderá dar a escala e organização 
necessárias a uma exploração florestal técnica e economicamente orientada e gerida.   
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No entanto, a floresta pode e deve ser fruída pelos humanos, quer em termos meramente de lazer, 
desporto, turismo, educação ou investigação. Ou seja, a floresta além destas funções (produção e 
pastorícia)tem ainda as de protecção e conservação - nomeadamente quando estamos perante um 
território com a presença de duas áreas protegidas -, sem esquecer ainda as cinegéticas e recolectoras. 
Temos assim um espaço florestal de uso múltiplo.  

Depois dos anos sessenta do século passado, a floresta estratificou-se em floresta de produção e de 
conservação/protecção da natureza. O espaço florestal sujeito ao regime de protecção tem regras muito 
bem definidas em sede dos respectivos planos directores. A função que aí desempenham vai para além 
da salvaguarda de espécimes ameaçados, também a salvaguarda de habitats para outras espécies. Este 
aspecto tem papel de incalculável relevo e que interessa salvaguardar muito para além dos interesses 
turísticos que poderão estar associados.   

Mas uma parte da floresta de conservação passou também a servir simultaneamente os interesses de 
lazer e turismo, que antes era ocupada exclusivamente pelos parques e matas urbanos.  

Os parques urbanos, que tinham surgido desde o período romântico do século XIX até aos anos 40-50, 
como Parque da Pena/Sintra, Bom Jesus em Braga, a Mata do Bussaco ou Monsanto (por esta ordem 
temporal) são exemplos das primeiras tentativas de usufruto da floresta como espaço multiusos, com a 
tal condição de fruição e cuidado humano. Os espaços florestais multiusos procuraram organizar novas 
centralidades urbanas a exemplo do Central Park em Nova Iorque inspirado também ele no Hyde Park 
em Londres. O jardim de Versailles para deleite e gozo das elites nobres e burguesas, perdeu requintes 
barrocos para se democratizar para ser usufruído por todos. Os parques urbanos reproduziam à escala, 
de forma estruturada, espaços naturais inspiradores e passam a ser pensados como complexos de lagos, 
jardins, bosques,  bosquetes e espaços de diversão que permitiam às famílias urbanas usufruir de um 
espaço de lazer principalmente de fim-de-semana. 

Mais tarde, os grandes espaços de protecção inspirados fundamentalmente em parques pensados para 
protecção da fauna dos grandes mamíferos de África ou das áreas geológicas vulcânicas e geológicas 
como Yellowstone  nos EUA, inspiraram os grandes parques nacionais. De seguida vieram as áreas 
protegidas de menor dimensão que procuravam conservar e proteger algumas espécies ou habitats 
ameaçados. Em qualquer dos casos, a convivência com o homem era sempre pensada como excepcional 
e periférica, ao contrário dos parques urbanos ou das matas românticas das fases anteriores.  

Na contemporaneidade tenta-se recriar o espaço florestal de uso múltiplo em que se procura 
compatibilizar a produção florestal de material lenhoso como matéria-prima, com a protecção e 
conservação de ecossistemas e da biodiversidade, bem como a protecção e segurança civil e ainda o 
usufruto agro-silvopastoril e cinegético com os usos de lazer e turismo. Volta a valorizar-se o papel do 
homem na centralidade da estratégia de conservação e valorização, a paisagem também como valor a 
preservar e valorizar. A intervenção humana é reduzida, mas essencial para tornar simultaneamente 
agradável ao utilizador o uso-fruto, bem como a manutenção das características identitárias tão 
próximas quanto possíveis das naturais. A floresta tem características de produção e até de produção 
certificada, ainda que não intensiva. 

Os miradoiros, os pontos de interpretação da paisagem e do espaço, os observatórios de aves ou de 
fauna, os parques de merendas, os parques aventura, os locais de visita arqueológica /histórica, os 
trilhos organizados e certificados, os hortos participados (onde se pode ser madrinha/padrinho de uma 
árvore, ou explorar uma pequena horta biológica); os parques de animais domésticos, etc.. são agora as 
principais atracções.  

Estes espaços de uso múltiplo situam-se fora dos centros urbanos, mas não longe das suas periferias. 
São habitados, mas tem uma gestão criteriosa da sua capacidade de carga, ou seja, existe um limite para 
a recepção de visitantes, quer diária quer sazonalmente. Esta condição exige que além de um rigor 
técnico elevado, exista uma forte gestão participativa por parte dos habitantes e vizinhos.  

Na próxima década muito iremos ouvir falar deles, quer pela sua condição de grande facilidade de uso, 
amigabilidade, proximidade aos espaços urbanos e ainda, porque libertarão as áreas protegidas da 
pressão do excesso de visitantes, o que lhes permitirá dar aso às suas funções mais nobres: reservar os 
habitats da carga turística.  



estudo “Conservação e Uso de Recursos, Equilíbrio dos Ecossistemas e Conservação da Biodiversidade” 

107 

Arcos de Valdevez tendencialmente usufruirá das duas condições: forte pressão sobre o território alvo 
de protecção como o Parque Nacional da Peneda-Gerês, a área de Paisagem Protegida do Corno do Bico 
e pelo facto de ser Reserva Mundial da Biosfera da Unesco; oportunidade criada para o restante 
território, com condições de diferenciação e atractividade turística ímpares, que deverão ser geridas 
estrategicamente sob pena de sofrer as consequências da massificação e não beneficiar das benfeitorias 
resultantes de subir na escala de valor. As florestas de carvalhal e as manchas ripículas se tiverem uma 
exploração multiusos bem organizada, permitirão intervenções empresariais de menor dimensão, muito 
diversas das estritamente de produção. Do ponto de vista de gestão ambiental, de protecção contra as 
alterações climáticas e de prevenção no âmbito da protecção civil serão de enorme eficácia.  

Os espaços florestais de uso múltiplo devem estar devidamente preparados para receber visitas com 
uma intensidade superior à capacidade de carga das florestas tradicionalmente geridas para a produção 
ou conservação.  

Será ainda de realçar o papel de melhoria efectiva da paisagem, contribuindo para a diversificação 
pictórica do conjunto pelo matizado resultante das diversas espécies em presença. Além disso as 
espécies florestais autóctones asseguram um menor consumo da água do solo e maior protecção do 
mesmo, bem como manutenção da humidade abaixo das copas. Alguma fitotoxidade das folhas e 
concorrência pela iluminação solar, eliminam espécies arbustivas sob-coberto, como são o caso das 
silvas (Rubus, Lin.) e dos tojos (Ulex e outras). 

A desvalorização do pinheiro bravo (pinus pinaster), inclusive na cadeia de valor da celulose (substituído 
pelo eucalipto) ou da de carpintaria para construção (substituído por materiais sintéticos de melhor 
qualidade e mais competitivos) a par dos seus espaços de cultura representarem forte risco de incêndio, 
contribuem fortemente para a redução do seu espaço de ocupação do território.  

O eucalipto (Eucaliptus globulus e outras) tendo tido no mercado da construção uma representatividade 
interessante, hoje tem quase exclusivamente interesse no mercado da pasta de papel. Anteriormente 
tinha no concelho “má fama” por criar “raposos” que obstruíam as captações e canalizações de águas, 
bem como de competirem pela água disponível para as actividades agrícolas.   Hoje tem importância 
pela rápida valorização pós plantio, nomeadamente quando comparado com espécies como o pinheiro 
bravo ou espécies de madeiras nobres como o castanheiro (castanea sativa), cerejeira ( prunus avium ) 
ou nogueira ( juglans regia). Em termos de rendimento efectivo os retornos são idênticos, só que o 
eucalipto vai proporcionando retornos em tranches em mais curto período de tempo. 
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9. AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DOS SERVIÇOS ECOSSISTÉMICOS TRADUZIDOS EM CARBONO 
EQUIVALENTE PARA A EMISSÃO DE “GREEN BONDS” OU OUTRAS FORMAS DE VALORIZAÇÃO 
ECONÓMICA DESTES ATIVOS, ASSOCIADAS A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – 
(RESERVA MUNDIAL DA BIOSFERA GERÊS/XURÊS). 

9.1. “Green Bonds” / Obrigações “verdes”, o que são e para que servem 

O mercado de obrigações “verdes” (green bonds) tem sido um dos segmentos de mercado com maior 
crescimento nos últimos anos. Trata-se de instrumentos representativos de dívida que, à semelhança 
das obrigações clássicas, conferem ao seu titular um direito de crédito face à entidade que as emite, 
constituindo-se como empréstimos num determinado montante concedidos por investidores. Obriga-se 
o emitente a restituir no prazo de maturidade e durante a sua vigência, o valor emitido bem como a 
pagar juros nos termos convencionados. 

A sua particularidade face às obrigações clássicas, reside no facto de o capital subscrito pelos 
investidores dever ser aplicado a fins específicos nomeadamente, a utilizar os fundos obtidos em 
projectos ou activos relacionados com desenvolvimento sustentável e benefícios de natureza ambiental, 
incluindo as alterações climáticas. 

Durante a última década ficou demonstrado de forma evidente que o custo na emissão de títulos 
obrigacionistas é menor para empresas cotadas que apresentam melhores índices de Corporate Social 
Responsibility. No entanto, no que se refere ao pricing das obrigações “verdes” emitidas, são 
encontradas evidências antagónicas em relação ao prémio de risco exigido aos emitentes. Ou seja, ainda 
que contribuindo para a responsabilidade social das empresas, e neste caso para a sustentabilidade 
climática global, os dados relativos à emissão de green bonds revelam um padrão heterogéneo 
dependente do tipo de emitentes, constatando-se a existência de um prémio pago sobre os títulos 
emitidos por instituições supranacionais e empresas, em comparação com os títulos comuns

59
. Existe 

pouca informação documentada sobre a aplicação deste tipo de financiamento quando aplicado a 
projectos relacionados com serviços de ecossistema.  

Segundo a opinião jurídica da PLMJ – Sociedade de Advogados, RL 
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 num artigo recente existe o 
problema da ausência de uma definição ou enquadramento legal para as green bonds .Tal facto, leva 
inevitavelmente a diferentes abordagens quanto à definição do tipo de projectos a que os emitentes 
podem recorrer para determinar se as obrigações que se propõe emitir. Resulta assim que são muitas 
vezes os próprios emitentes a avaliar os instrumentos que emitem e, também são estes a caracterizá-los 
como obrigações “verdes”.  

A falta de harmonização dos critérios que determinam a sua configuração e caracterização, por exemplo 
a caracterização de métricas de sustentabilidade das obrigações, leva a criar um desafio quanto à 
credibilidade deste tipo de produtos e do mercado em que se inserem.  

Mas existem evidências de evolução do mercado no sentido de as green bonds deixarem de ser uma 
designação ou marca, podendo transformar-se em mecanismos com efeitos financeiros reais e 
relevantes que são por isso susceptíveis de influenciar a actuação dos agentes económicos no sentido 
de cumprir objectivos ambientais e de sustentabilidade. 

Tendo em vista promover a transparência no processo de emissão destes instrumentos, têm vindo a ser 
propostos padrões comuns, como por exemplo os “Green Bond Principles” (GBP). Os GBP juntam 
orientações voluntárias que recomendam transparência, divulgação e reporte, guiando os emitentes na 
concepção de uma emissão de obrigações através da definição das principais componentes que deve 
envolver. Por outro lado, também conferem ferramentas adicionais aos investidores através da 
disponibilização da informação necessária para avaliar o impacto ambiental dos seus investimentos. 

De acordo com os GBP, uma emissão é classificada como uma emissão de obrigações “verdes” apenas 
se se verificarem os seguintes pressupostos: 

                                                           
59 Bank of International Settlements Quarterly Review, EDP, European Commission, Jornal Económico, The Economist, World Bank 
Group; https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/green-bonds-e-o-caso-portugues 
60 PLMJ - Ferreira, Lopes ,Bruno, João Dias e Asseiceiro, Sara in https://www.bcsdportugal.org/noticias/green-bonds-
harmonizacao-e-tendencias-de-mercado-recentes, Outubro, 2020 

https://www.bcsdportugal.org/noticias/green-bonds-harmonizacao-e-tendencias-de-mercado-recentes
https://www.bcsdportugal.org/noticias/green-bonds-harmonizacao-e-tendencias-de-mercado-recentes
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9.2. Utilização dos fundos 

Utilização do capital subscrito em projectos que devem proporcionar objectivos ambientais claros, que 
devem ser detalhados pela emitente na documentação relativa à emissão e, sempre que possível, 
quantificados. Contudo os GBP não definem concretamente o que são projectos ambientais, embora 
enumere os tipos de projectos que são comummente apoiados no mercado de green bonds, dando 
lugar a uma auto-avaliação pelo emitente sobre a configuração do projecto a que se propõe quanto ao 
seu impacto ambiental. 

Entretanto registou-se a aprovação do Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 18 de junho de 2020, relativo ao estabelecimento de um regime para a promoção do 
investimento sustentável (Regulamento Taxonomia), que veio estabelecer uma linguagem comum, clara 
e transparente, com o objectivo de identificar as actividades económicas que poderão ser consideradas 
sustentáveis.  

9.3. Avaliação e selecção do projecto 

Em linha com os objectivos de transparência a que se propõe os GBP, o emitente deve incluir na 
documentação da emissão, informação sobre: (i) os objectivos ambientais que o projecto se propõe 
atingir; e (ii) informação sobre o procedimento adoptado para determinar a elegibilidade dos projectos. 
Neste âmbito, recomenda-se que, para além da avaliação do projecto pelo próprio emitente, esta 
avaliação seja levada a cabo também por entidades externas que confirmem que as obrigações a emitir 
estão em linha com os GBP. 

Os GBP agrupam em quatro categorias os tipos de revisão externa, dos quais se pode destacar por 
serem as mais utilizadas no âmbito da emissão destes valores mobiliários, as seguintes: (a) revisão por 
consultor externo (second party opinion), através da qual uma instituição independente, experiente em 
matérias de sustentabilidade ambiental e que não tenha intervido previamente no âmbito da emissão 
específica, emite um parecer sobre a natureza do projecto, geralmente à luz dos GBP; e (b) certificação 
face a padrões externos reconhecidos, que definem critérios específicos, testados por terceiros 
devidamente acreditados (como a Climate Bonds Initiative (CBI), a Sustainalytics ou a Cicero). 

9.4. Gestão do capital subscrito 

A terceira orientação diz respeito à gestão do capital obtido pelo emitente com a subscrição das 
obrigações pelos investidores. Esses montantes devem ser separados (em sub-carteiras) e utilizados nos 
projectos a que o emitente propôs, sendo monitorizados e ajustados face às alocações feitas no âmbito 
desses projectos. É ainda recomendado que o emitente recorra a auditores ou outros terceiros para 
verificar o controlo e alocação dos fundos para bem da transparência. 

9.5. Reporte 

O último princípio definido pela ICMA diz respeito à informação a divulgar relativamente à utilização do 
capital da emissão. É proposto que os emitentes produzam relatórios anuais que incluam a lista dos 
projectos a que o produto da emissão foi alocado, com uma breve descrição dos projectos e montantes 
relevantes, bem como referência ao impacto expectável com a alocação dos fundos. Em prol da 
transparência, os GBP recomendam o uso de indicadores de desempenho qualitativos e, sempre que 
possível, medidas quantitativas. 

9.6. Tendências e futuro das obrigações “verdes”  

Como referido a falta de uma definição comum ou harmonizada das obrigações “verdes” pode gerar 
confusão quanto ao seu conceito e potenciar a falta de integridade, podendo em caso de 
incumprimento dos compromissos assumidos pelo emitente, suscitar riscos reputacionais, sendo 
questionada no mercado a sua integridade. Por outro lado, verifica-se ainda uma reduzida margem para 
a efectiva aplicação de consequências jurídicas, caso os objectivos ambientais e os projectos propostos 
não sejam atingidos. Tal poderá ser minimizado com recurso a estipulação explicita e vinculativa de 
situações e circunstâncias de incumprimento contratualmente. 
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Existem exemplos recentes da emissão de “sustainability-linked bonds”, em que os pagamentos de juros 
da emissão estão indexados ao cumprimento de determinadas metas de sustentabilidade, como é 
exemplo a emissão obrigacionista da eléctrica italiana Enel no final de 2019 em que o pagamento de 
juros varia em função do cumprimento de metas quanto à percentagem de energias renováveis no 
portefólio da empresa. 

Outro exemplo, mais maduro do recurso a este sistema de se financiarem, trata-se da emissão de divida 
soberana para financiar novos “projectos verdes”, nem sempre a um menor custo de capital. Existem 
aliás evidências do contrário. No que se refere a entidades soberanas, e entidades públicas de uma 
forma geral, o apoio ou emissão de obrigações “verdes” são um sinal político e um meio para a 
implementação de políticas públicas, direccionando financiamento para a mitigação das alterações 
climáticas, limitando a emissão de gases de efeito estufa que constituem um risco real nas receitas 
futuras das empresas e nas economias como um todo, pelo que estando dispostas a pagar um sobre-
custo.  

Mas existem também evidências de que as empresas que apostam na emissão deste tipo de obrigações 
melhoram o seu desempenho operacional bem como o desempenho ambiental, com consequente 
impacto positivo na melhoria de resultados financeiros, apesar de os custos serem tendencialmente 
maiores. Para os accionistas, o potencial impacto negativo no custo de financiamento é compensado 
pelo aumento do valor dos seus activos que decorre da maior eficiência operacional, liquidez de 
mercado e subsidiação fiscal. 

Em outubro de 2018, a EDP anunciou o seu Green Bond Framework definiu, como objectivo atingir em 
2020 76% da sua capacidade produtiva instalada proveniente de fontes renováveis (mais de 6% da 
estrutura accionista da EDP segue princípios de Socially Responsible Investment). No mesmo 
documento, reconheceu também a emissão de green bonds como parte do esforço dos diversos 
participantes do sector eléctrico para impulsionar a descarbonizarão da economia e como uma 
ferramenta importante para incentivar a transição para uma economia de baixo carbono. Em julho 
deste ano, a mesma EDP anunciou que 74% da sua capacidade instalada provinha já de energias 
renováveis.  

Até agora, em Portugal, forma feitos quatro leilões de obrigações “verdes” por parte de empresas. Três 
deles, emitidos pela EDP, foram realizados em Dublin, o outro leilão foi feito pela subsidiária da Altri, a 
Sociedade Bioelétrica do Mondego, em Portugal. 

9.7. Euronext quer incrementar o recurso aos "green bonds" 

A Euronext Lisbon anunciou em Outubro de 2019 que pretendia reforçar a aposta na emissão de 
obrigações "verdes" tanto na Europa, como também em Portugal.  

Foi anunciado que existe uma “percepção que o mercado vai continuar a crescer de forma muito mais 
acelerada, porque há uma pressão muito grande para que os investidores tenham cada vez mais este 
tipo de instrumentos nas suas carteiras”

61
.Para a presidente da Euronext Lisbon, quem investe está a 

colocar os critérios relacionados com o meio ambiente "no centro das suas decisões". 

As obrigações verdes não vão estar listadas juntamente com as outras e terão requisitos específicos 
alinhados com as práticas já atuais, devendo obedecer a critérios que sirvam  . a captação de 
investimento para projectos de sustentabilidade essencialmente com o objectivo de lutar contra as 
alterações climáticas. 

9.8. Carbono equivalente   

“Carbono equivalente” é um conceito que surgiu para representar todos os gases do efeito estufa em 
uma única unidade, de modo a tornar possível o mercado de carbono. 

"Equivalente", pretende significar que pode ser expresso por algo no mesmo sentido de igual valor, logo 
pode ser convertido por uma expressão idêntica. 

                                                           
61Ucha, Isabel - Euronext Lisbon, Outubro, 2019, https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/detalhe/euronext-quer-acelerar-
aposta-em-green-bonds-no-proximo-trienio 

https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/obrigacoes/detalhe/edp-estreia-green-bonds-com-investidores-de-elevada-qualidade
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Para que haja essa conversão dos demais gases em CO2, deve-se conhecer o Potencial de Aquecimento 
Global  (Global Warming Potential - GWP, na sigla em inglês). O GWP dos gases de efeito estufa é 
relacionado à capacidade de cada um deles de absorver calor na atmosfera (eficiência radiactiva) num 
determinado período (geralmente 100 anos), comparada à mesma capacidade de absorção de calor por 
parte do CO2. Assim, a fórmula para o cálculo do carbono equivalente é a multiplicação da quantidade 
de um gás por seu GWP. 

A aplicação dos cálculos a fim de encontrar o carbono equivalente é útil quando se pretende tratar de 
gases de efeito estufa de forma generalizada, comparando emissões de carbono, emissões de diferentes 
gases, com emissões provocadas por emissores diferentes, por exemplo por espécies diferentes. 
Podemos comparar o carbono equivalente da criação de gado bovino da raça barrosã, com o da raça 
cachena, com o da raça caprina bravia, com o carbono equivalente de um lameiro da Serra da Peneda, 
ou da Mata do Mezio. 

9.9.  Crédito de carbono  

Um “Crédito de Carbono” corresponde a uma tonelada de CO2. No mercado de carbono, um crédito de 
carbono equivale a uma tonelada de CO2 absorvida ou que deixa de ser emitida. Cada um dos créditos 
de carbono pode ser comercializado internacionalmente. Reduzidas as emissões, um país pode auferir 
de Certificados de Emissões Reduzidas (CERs), que são fornecidos por organismos da Convenção Quadro 
das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima.  

Com base no Potencial de Aquecimento Global (Global Warming Potential - GWP, na sigla em inglês), 
todos os gases de efeito de estufa como o metano (CH4), o óxido nitríco (N2O), o ozono (O3) e os 
clorofluorcarbonatos (CFCs) em créditos de carbono através do "carbono equivalente". Assim, quanto 
maior o potencial de aquecimento global de um gás, maior será a quantidade de CO2 representada em 
CO2e. 

Os países que promovem acções de redução das emissões de gases do efeito estufa recebem uma 
certificação de redução que contará como créditos de carbono. Quanto mais forem reduzidas as 
emissões em toneladas de CO2 equivalente para um país, maior será a quantidade de créditos de 
carbono disponível para a comercialização, proporcionalmente com os países que não reduziram 
emissões. 

Os créditos de carbono surgiram com o Protocolo de Quioto, que estabelecia que, entre 2008 e 2012, os 
países desenvolvidos deveriam reduzir 5,2% (em média) das emissões em relação aos níveis medidos em 
1990. 

Apesar da meta de redução ser colectiva, cada país obteve metas individuais mais altas ou mais baixas 
de acordo com seu estágio de desenvolvimento. Dessa forma, houve permissão para os países em 
desenvolvimento aumentarem suas emissões. Isso porque o tratado é baseado no princípio de 
"responsabilidades comuns, mas diferenciadas": a obrigação de reduzir as emissões em países 
desenvolvidos é maior porque, historicamente, eles são (mais) responsáveis pelas concentrações atuais 
de gases de efeito estufa emitidas na atmosfera. 

A União Europeia ficou com a meta de reduzir 8% de suas emissões, enquanto os EUA ficaram com a 
meta de reduzir 7%, o Japão 6% e a Rússia 0%. Em contrapartida, países em desenvolvimento, incluindo 
China e Índia, não foram obrigados a reduzir as emissões. Os Estados Unidos e o Canadá negaram-se a 
ratificar o Protocolo de Quioto, sob a alegação de que os compromissos acordados seriam negativos 
para as suas economias. 

Todas essas definições estavam alinhadas com o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) criado 
pelo Protocolo de Quioto, que prevê a redução certificada das emissões. Quem promove a redução da 
emissão de gases poluentes tem direito a certificação de créditos de carbono e pode comercializá-los 
com os países que têm metas a cumprir. 

Entretanto, com o Acordo de Paris - tratado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
a Mudança do Clima (UNFCCC - sigla em inglês) que rege medidas de redução da emissão de dióxido de 
carbono a partir de 2020 e que substituiu o Protocolo de Quioto - ficou estabelecido que as metas e 
compras de redução de emissões são todas definidas de maneira doméstica, ou seja, cada país define o 
quanto quer reduzir e como e de quem quer comprar os créditos de carbono. 

https://www.ecycle.com.br/2426-metano
https://www.ecycle.com.br/2026-ozonio
https://www.ecycle.com.br/1294-aquecimento-global
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9.10. Obstáculos e mercado 

Apesar dos créditos de carbono terem sido uma ideia bem aceite pela opinião pública e regulamentada, 
a sua implementação tem sido lenta e cheia de percalços. As empresas aderentes ao Corporate Social 
Responsibility são cada vez mais sensíveis às questões das alterações climáticas e da  sustentabilidade 
ambiental, estando por isso interessadas em serem participantes activas neste novo mercado. 

Contudo, de acordo com alguns especialistas a pouca aderência dos créditos de carbono ao mercado 
fica a dever-se ao facto de que os projectos envolvendo créditos de carbono não serem desenvolvidos 
com o único propósito da venda. Normalmente são projectos de energia em que a venda de créditos de 
carbono é um dos elementos da receita. Assim, se a venda dos créditos de carbono não compensar a 
diferença de custo entre a energia mais limpa e a convencional, o projecto de redução de emissão é 
deixado de lado. 

Os créditos obtidos a partir dos “sumidouros de carbono” revelaram-se eles também uma desilusão, já 
que em muitos casos as florestas que lhe estavam subjacentes foram transformadas em origem de 
emissões ao serem pasto de chamas, muitas vezes porque a manutenção a que o emissor de créditos se 
havia comprometido nunca existiu. A erosão da credibilidade deste mercado é enorme e só será 
recuperável com tempo e um enorme esforço por parte das empresas responsáveis pela redução de 
emissões. 

A comercialização de créditos de carbono entre países não impede a comercialização directa entre 
empresas, contudo é necessário que o processo fiscal traga incentivos claros à dinamização do mercado.  

Apesar desses contratempos, para ajudar a compensar as emissões de gases de efeito estufa e agregar 
empresas a quem fornecem créditos de carbono, indústrias e instituições criaram plataformas on-line e 
planeiam reunir iniciativas que ainda ocorrem de forma isolada em alguns sectores da economia. 

Países vendedores de créditos de carbono sentem necessidade de um compromisso firme dos países 
compradores. Em alguns casos, os países vendedores não têm condições de criar e manter equipes 
voltada para seus projectos por falta de quadros qualificados e de pessoal de forma geral. 

9.11. Conclusões  

Pelo relatado, o mercado de “Créditos de Carbono” e o mercado de “Obrigações Verdes” ainda não 
atingiram maturidade suficiente para ser uma alternativa válida à valorização económica do potencial 
dos serviços ecossistémicos. Na maioria das situações são desconhecidas ou estão ainda em 
desenvolvimento, as regras de funcionamento e os respectivos processos de auditoria, fiscalização e 
certificação. 

De outra perspectiva, o território é muito débil do ponto de vista organizacional, não conseguindo 
superar as debilidades resultantes de uma propriedade fundiária de dimensões liliputianas, a par de 
uma enorme dispersão. Ou ainda, o envelhecimento populacional e a desagregação da estrutura 
familiar dificultam a capacidade actual de estruturar uma ou várias entidades com suficiente densidade 
para permitir concretizar uma oferta a qualquer dos mercados. 

Qualquer um deles, como referido anteriormente, envolve no momento actual como actores, grandes 
players do ponto de vista económico e organizacional, quer sejam investidores públicos ou capitais 
soberanos, quer sejam empresas ou entidades sem fins lucrativos. O Concelho de Arcos de Valdevez 
deverá preparar-se para tirar proveito do potencial dos seus recursos, não o desbaratando, aguardando 
a clarificação dos processos e procedimentos e qualificando-os. 

Existem actualmente oportunidades de valorização estruturada dos serviços de ecossistema através do 
recurso ao reconhecimento pela sociedade, da efectiva prestação de serviços através da ocupação do 
território, das actividades agro-florestais e pecuária, a par das actividades turísticas respeitadoras dos 
ecossistemas, da sua bio-diversidade, e capacidade de carga. Esta valorização poderá efectivar-se 
através da diferenciação, quer através pela redução de taxas e impostos aos residentes, quer pela 
atribuição de um prémio, taxa negativa ou subsídio. Estes mecanismos de intervenção poderão ser 
indexados à actividade exercida, à área da propriedade e até à própria localização geográfica. Alguns 
destes mecanismos estão já disponíveis através dos sistemas da PAC, que se sabe vão sofrer também 
alteraçãoes. 
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Nos próximos anos será muito relevante a organização de sistemas de protecção, manutenção e 
valorização do território que, a partir de cada comunidade, se estruturem em redes e parcerias por 
forma a no futuro estarem preparados para serem actores potenciais nestes mercados em maturação.  
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10. CONCLUSÃO 

O passado, o presente e o futuro de Arcos de Valdevez estão intrinsecamente relacionados com a 
diversidade de plantas e animais, bem como dos agro-sistemas que lhe estão associados. Inclusive os 
ecossistemas biológicos, sendo profundamente influenciados pelas actividades agro-pecuárias 
praticadas, são influenciados por aqueles.  

São os pequenos agricultores, que desenvolvem a sua actividade no âmbito de uma agricultura familiar 
e cuja produção se destina prioritariamente ao consumo doméstico, vendendo apenas os excedentes 
que mantêm mais fortemente as práticas agrícolas associadas às espécies que fazem parte deste estudo, 
que assegurarão ou não a sua sobrevivência “in situ”.  

A maioria dos pequenos agricultores a envolver nesta tarefa serão necessariamente jovens que não 
tiveram acesso ao conhecimento transmitido pela via familiar tradicional, função da experiência 
adquirida na repetição prática, mas através de um formato de ensino/ formação/capacitação formal. A 
maioria das vezes estes jovens estão descontextualizados relativamente ao território, porque já nem 
nele habitam e para resolver alguns destes problemas necessitarão de apoio técnico de suporte, que 
ajude na tomada de decisão. 

Os sistemas de valorização destes agro-sistemas pelos serviços ecossistémicos praticados, contribuem 
para assegurar a sua salvaguarda “in situ”, como é o caso das medidas agro-ambientais e das raças 
autóctones, (“Cachena”, “Barrosã”, “Garrana” e “Bravia”). Asseguram também a sua valorização pelas 
actividades relacionadas com o turismo, nomeadamente pela restauração.  

Esta valorização das actividades pelo turismo dará consistência e solidez a uma actividade económica 
que ainda não consegue alcançar com clareza a racionalidade da sua relação entre a sua actividade 
económica e os subsídios para as raças autóctones e medidas agro-ambientais.  

Comunicar bem e clarificar a ligação entre a forma de praticar a actividade e o serviço ecossistémico 
praticado, vai melhorar a valorização do serviço prestado por quem o pratica e pelos destinatários do 
mesmo.  

A prazo, o turismo de experiências poderá valorizar também as actividades associadas à exploração 
complementar destas raças, como já é o caso das práticas hípicas, como as vistas guiadas e os percursos 
equestres. Como acontece em outras paragens, acompanhar o pastor na montagem com a vezeira ou 
com o rebanho, poderá ser uma experiência comercialmente muito atractiva. Tratando-se um mercado 
em dinâmica crescente será atractivo para criação de novas “necessidades” de prestação de serviços e 
produtos.  

As raças “Cachena”, “Garrana” e “Bravia” estão com dinâmica de crescimento no Território.  A “Barrosã” 
está com tendência descendente mas não muito acentuada. Este facto não será alheio à forte aposta na 
promoção da actividade turística local e nos pratos de gastronomia relacionados coma a Cachena e o 
Cabrito. Os percursos hípicos como referimos estão também relacionados.  

Algumas raças autóctones, como é o caso dos suínos da raça “Bísaro” ou das “raças portuguesas de 
aves”, deixaram de estar representadas no território, por razões que tem a ver com a dimensão do 
agregado familiar e com alteração do perfil de auto-consumo a que se destinavam. A oferta de 
substitutos a preços muito competitivos, bem como o abandono das actividades agrícolas que 
produziam os arraçoamentos tradicionais, contribuíram em muito para o seu desaparecimento. A 
valorização  na transformação agro-alimentar e gastronómica poderá criar a necessidade de voltar a 
produzir estas raças pelas características organoléticas da sua carne. A culinária tradicional faz destes 
produtos uso intenso, pelo que a valorização turística poderá ser determinante. Está a iniciar-se um 
movimento em favor do resgate de sabores e de gastronomias locais/regionais que a progressão 
uniformizadora suprimiu, numa tentativa de recuperação do prazer da degustação, procurando 
recuperar a comunicação, a partilha e o tempo das refeições colectivas e, simultaneamente, aproximar 
produtor e consumidor, em que o movimento slow-food é um exemplo. 

A exemplo do que aconteceu com estas duas últimas raças autóctones com as duas espécies de plantas 
cultivadas aconteceu o mesmo. Neste caso as variedades locais perderam-se por abandono da 
actividade resultante da emigração, do envelhecimento populacional e pela pressão de sementes de 
origem alternativa, pretensamente mais produtivas. Também a alteração de hábitos alimentares, com o 
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incremento do consumo de proteína de origem animal, fez baixar o consumo de feijão entre outras 
leguminosas. Também o pão com base na farinha de trigo viu acontecer um enorme incremento de 
consumo em desfavor da boroa de milho. Assistiu-se assim a um decréscimo avassalador na produção 
de leguminosas para grão e na cereais para grão ainda que menor. Perderam-se variedades bem 
adaptadas a nichos ecológicos, logo a agrodiversidade foi prejudicada. 

A valorização da agrodiversidade e da biodiversidade, bem como dos serviços de ecossistema poderão 
ajudar a salvaguardar a sobrevivência “in situ” de algumas espécies vegetais e algumas raças 
autóctones. As práticas turísticas de relacionamento com o mundo rural e a natureza serão o melhor 
suporte de comunicação e agente nesta valorização.  A utilização do “feijão tarrestre” e de outras 
variedades locais mais intensamente na gastronomia turística criará a necessidade de voltar a produzir.       

O mercado de “Créditos de Carbono” e o mercado de “Obrigações Verdes” ainda não atingiram 
maturidade suficiente para ser uma alternativa válida à valorização económica do potencial dos serviços 
ecossistémicos. São ainda desconhecidas ou estão ainda em desenvolvimento, as regras de 
funcionamento e os respectivos processos de auditoria, fiscalização e certificação a nível nacional e 
europeu. 
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11. RECOMENDAÇÕES 

Envolver as escolas no processo será determinante, porque ensinar a comer será ensinar a valorizar os 
produtos locais. Consumir carne de Cachena, de Barrosã, cabrito de raça Bravia, porco Bísaro e 
frango/galinha das raças portuguesas, voltar a comer leguminosas e pão com base em farinha de milho. 
Envolver os  alunos dos diversos níveis de ensino, desde a pré-primária até ao superior. 

Ensinar as famílias a distinguir as diversas carnes, as peças das carnes e os potenciais usos culinários, 
bem como dar a conhecer quais as vantagens e quais os inconvenientes. 

Ensinar os potenciais novos produtores a valorizar as suas raças e as suas sementes, dando-lhes a 
conhecer quão bem adaptadas estão às condições agro-ecológicas do seu território e como são 
efectivamente mais produtivas.  

Ensinar a colher e conservar as sementes. Ensinar a perceber quais são as características a valorizar nas 
sementes, para obter melhor produtividade e servir as características organoléticas que convém à 
gastronomia de Arcos de Valdevez.  

Ensinar que as variedades locais são mais resistentes, pelo que necessitam de menos agro-químicos. 
Ensinar que as raças autóctones são mais rústicas e mais robustas, adaptando-se melhor a explorar 
territórios mais pobres e por isso necessitam de menos cuidados veterinários. 

Comunicar para os consumidores, que além de um produto agro-alimentar que estão a consumir, estão 
a ajudar a por em valor um serviço de manutenção do território, da paisagem,  da agro-bio-diversidade 
e um valor patrimonial. Valorizar as raças e as plantas cultivadas, o seu passado histórico e a sua relação 
com a modelação do território, será um processo em favor da sua valorização, mas também da 
diferença de Arcos de Valdevez em termos de destino turístico de territórios similares. 

Desenvolver manuais de boas práticas que incentivem processos de produção próximo dos tradicionais, 
amigos do ambiente, mas que sejam menos exigentes do ponto de vista do esforço físico. 

Criar sistemas de certificação que valorizem o uso de práticas recomendadas e valorizadoras dos 
sistemas agro-ecológicos mais interessantes para a diversidade do território e que assegurem a 
sustentabilidade económica, social e ambiental. Deverão ser consideradas as diferentes raças e 
variedades de plantas, mas também as peculiaridades dos territórios (por exemplo a montanha é muito 
diferente da várzea, ou até da meia encosta) 

Disponibilizar sistemas de apoio técnico de suporte ás actividades empreendedoras que venham a surgir 
e necessitam para além de apoio técnico propriamente ditos, também apoio à tomada de decisão 
(gestão). 

Comunicar para os decisores políticos, que proponham regimes de incentivo que actuem a partir da 
procura, que criando necessidades, promovam a recuperação dos produtos locais com origem nas raças 
autóctones e plantas cultivadas. Criar sistemas de certificação de uso de produtos locais para o canal 
HORECA do Concelho. 

Comunicar a diversidade do património local no que diz respeito aos animais domésticos e às plantas 
cultivadas para alimentação. 

Divulgar as diversas raças autóctones que fazem parte da história da agro-pecuária local no Parque 
Biológico do Mezio. 
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