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ORAÇÃO AO PÃO (EXCERTO) 

Com quantos grãos de trigo um pão se fez? 

Dez mil talvez? 

 

Dez mil almas, dez mil calvários e agonias, 

Todos os dias, 

Para insuflar alentos n'alma impura 

Duma só criatura! 

 

Homem, levanta a Deus o coração, 

Ao ver o pão, 

Ei‐lo em cima da mesa do teu lar; 

Olha a mesa: um altar! 

 

Ei‐lo, o vigor dos braços teus, 

O pão de Deus! 

Ei‐lo, o sangue e a alegria, 

Que teu peito robora e teu crânio alumia! 

 

Ei‐lo a fraternidade, 

Ei‐lo, a piedade, 

Ei‐lo, a humildade, 

Ei‐lo a concórdia, a bem‐aventurança, 

A paz em Deus, tranquila e mansa! 

 

…………………………. 

 

Guerra Junqueiro (1850‐1923) 
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Figura 1- Pão de Padronelo 

 

1 -  NOME DO PRODUTO 

Pão de Padronelo – Indicação Geográfica Protegida 

 

1.1 -  CLASSIFICAÇÃO 

Classe 2.4.: Produtos de padaria, de pastelaria, de confeitaria ou da 

indústria de bolachas e biscoitos 

 

1.2 -  ENTIDADE PROPONENTE 

Associação de Municípios do Baixo Tâmega 
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Nem só de pão vive o homem. 

 

2 -  PÃO DE PADRONELO, UM PRODUTO COM HISTÓRIA 1 

 “DAS CARQUEIJEIRAS AOS MOLEIROS  E FORNEIROS” 

Eram mulheres e homens de Padronelo e mais gente “lá de cima” 

da serra do Marão, (no início eram aí uns 100), quem vendia a carqueja 

aos padeiros para estes usarem no aquecimento dos fornos, onde se fazia 

o Pão de Padronelo.  

Estas mulheres e estes homens percorriam a serra do Marão indo 

desde Padronelo até ao alto de Espinho (local de fronteira entre o 

concelho de Amarante com o de Vila Real), para fazerem os “fachos” 

(molhos) de carqueja. 

Deolinda Teixeira da Silva, antiga carqueijeira, diz-nos que fazia a 

pé 25 km na ida mais 25 km na vinda, carregando um “Carroço”, vazio na 

subida mas carregado com 60 a 70 “fachos” de carqueja no regresso a 

casa.  

Cada “facho” pesava em média uns 5 kg e era vendida por 10 

tostões cada há 40 anos atrás. Era com a queima destes “fachos” que os 

fornos eram aquecidos. Para além da carqueja na falta desta os “fachos” 

eram feitos de queiroga.  

O trigo vinha de Resende para os moleiros que faziam a secagem 

do grão. O grão seco era então moído em moinhos de água existentes ao 

longo do rio Ovelha. Havia diversos moinhos como o do Sr. Neves no 
                                                                 

1 Testemunhos vivos de Forneiros e Padeiros de Padronelo 
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lugar da Devesa em Padronelo. Moleiros e padeiros eram pessoas 

diferentes. Os moleiros vendiam aos padeiros. “A farinha de antigamente 

era melhor do que a de agora”. Às vezes os moleiros juntavam na farinha 

de trigo um pouco de “barbela”, mas era facilmente detectada pelos 

padeiros, pois o pão resultante tinha bolhas. 

Sempre houve padarias que faziam o “Pão de Padronelo” na 

freguesia de Padronelo. Das memórias vivas ficou a padaria das Mouras 

que teria, actualmente, uns 170 anos, a padaria da Elvira (Virinha), e a 

padaria do Campelo. 

Os padeiros de antigamente orgulhosos do fabrico do “Pão de 

Padronelo” atribuem à água, à farinha, ou seja às matérias-primas e ao 

saber fazer, as características qualitativas particulares e a diferenciação 

deste pão de outros fabricados pelas redondezas. 

 

 

Figura 2- Processo de fabrico contado de viva voz pelos forneiros 

 

peneirar a 
farinha

guardar a 
farinha

deitar a farinha 
na gamela 

amassar  levedar

pesar ao 
gancho

tender

couçar aquecer o forno

varrer o forno

"pao ao forno"
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Fazer o isco 

Em primeiro lugar era necessário fazer-se o fermento, “isco”, caso 

não houvesse de sobra da cozedura anterior. Este fermento era feito com 

farinha e água, pela manhã para ser usado na levedura da fornada da 

noite, ou à noite para ser usado na manhã seguinte.  

Peneirar a farinha 

A farinha que tinha vindo do moleiro era então peneirada num 

peneiro que fazia a separação em farinha triga, beijinho, rola e farelo. A 

farinha triga, a de melhor qualidade era a farinha usada para o fabrico do 

pão, o beijinho e a rola, farinhas de mais fraca qualidade eram usadas 

para a feitura de sêmeas e do pão de rola (pão mais escuro) e o farelo era 

vendido pelos padeiros para alimento de gado. 

Guardar a farinha 

Esta farinha peneirada era então acondicionada para ser guardada 

em caixas de madeira, estando disponível para quando dela 

necessitassem. 

Deitar a farinha na gamela 

O primeiro passo quando se ia cozer era deitar então a farinha na 

gamela, juntar-lhe água quente com sal e o isco e proceder à operação 

“desinfernar” (mexer tudo muito bem). 

Amassar 

A seguir vem então a difícil e custosa tarefa de amassar que tem 

uma duração de mais ou menos 1 hora. Bate-se a massa, vira-se a massa, 
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bate-se de novo, torna-se a virar, “pimba, pimba, pimba, a punho, tudo 

bem amassadinho”. 

Levedar 

Depois da tarefa de amassar é então altura de deixar a massa 

levedar na própria gamela mais ou menos uma hora, dependendo este 

tempo da temperatura do interior da padaria. “Nas padarias antigas o 

frio entrava por todos os lados”. Nessas alturas a massa demorava mais 

tempo a levedar. 

Esta massa era coberta com cobertores que no Inverno eram 

aquecidos ao lume de maneira a que a levedação ocorresse mais 

rapidamente. 

Pesar ao gancho 

Após a massa estar lêveda, detectada a olho por via da experiência 

do forneiro, a massa era cortada e pesada ao gancho, cada pão teria um 

peso aproximado de 50 g. 

Tender 

Depôs de se ter pesado individualmente cada pão era então a vez 

de ser tendido e de se lhe dar a forma final, como se uma cruz fosse feita 

dando-lhe a forma de 4 cantos. 

Couçar 

Seguia-se neste processo o “couçar” o pão, que é dizer aconchegá-

lo no panal individualmente como se cada um estivesse numa cama feita 

de linho para não perder a forma.  
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Levedar 

O pão ficava assim acondicionado para uma segunda levedura que 

podia demorar até uma hora, sendo por vezes necessário acender brasas 

por debaixo dos tabuleiros quando o frio era muito. “A massa mostra por 

ela própria quando está leveda”. 

Aquecer o forno 

Enquanto o pão ficava a levedar era então altura de se aquecer o 

forno com os “fachos” de carqueja. 

Varrer o forno 

Depois do forno quente varria-se muito bem o mesmo, e com um 

“varredouro” com 3 metros e meio de comprimento que tinha na ponta 

um pedaço de pano lavava-se o lar (lastro). Na porta de cada forno havia 

sempre um recipiente com água para se embeber este pano para que o 

pão não tivesse qualquer vestígio de carvão. 

“Pão ao forno” (enfornar) 

E agora é que é: “pão ao forno”. Este trabalho era feito por duas ou 

três pessoas, e consiste em se tirar o pão do panal e colocá-lo 

individualmente na pá que o padeiro enfornava. Cada fornada levava 

entre 250 a 300 pães, metidos um por um dentro do forno. 

Depois de enfornado e o forno cheio de pão este demora uns ¾ de 

hora a cozer.  
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“Naquela altura era assim, eu aprendi assim a pegar na 

farinha do peneiro, botá-la na gamela e tirar o trigo do forno. Isso 

aprendi eu. Eu aprendi assim, naquela altura é que era pão!”.  

 

2.1 -  HISTORIAL  

O pão teve a sua origem quando o homem era nómada, sendo 

responsável pelo início da sedentarização, pois que com a descoberta dos 

cereais chamados por Alfredo Saramago de “novo capital”, no seu livro 

“Doçaria Conventual do Norte - História e Alquimia da Farinha", eles 

tiveram a necessidade de fixarem residência enquanto esperavam que os 

cereais frutificassem.   

O Homem ganhou um precioso instrumento em termos de 

sobrevivência, deixando de estar dependente exclusivamente das 

incertezas da caça e das boas ou más colheitas de sementes, raízes e 

frutos.  

No Egipto antigo (3000 anos a.C.), o pão era designado “eich”, que 

significa – VIDA. (Freitas, 2001). Era oferecido aos Deuses e colocado 

nas tumbas dos defuntos. Era um alimento básico e funcionava como 

moeda. Os trabalhadores egípcios dos tempos faraónicos, eram pagos 

com 3 pães diários e 2 cântaros de cerveja por um dia de trabalho. Esta 

forma de pagamento acontecia noutros estratos sociais: um funcionário 

do Antigo Império era pago com 100 “galletes” (pão achatado com um 

círculo ao centro) e 3 pães “finos”, levedados (Freitas, 2001). 

Atribui-se aos antigos egípcios a descoberta do pão levedado por 

volta do ano 2600 a.C. (Freitas, 2001). Alguns baixos-relevos 

encontrados em templos egípcios mostram que eles já cultivavam cereais 

por volta dos 6000 a.C. (Freitas, 2001), altura em que descobriram a 
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fermentação tendo sido grandes apreciadores de cerveja. Também é 

atribuída aos povos egípcios a criação do primeiro forno e a utilização de 

cereais diversos para a produção de farinha e a produção de pão. 

Na mesma época, os judeus também fabricavam pão. Porém, o pão 

ázimo tradicional dos Judeus não utilizava o fermento. Desconhece-se se 

este costume advém da atribulada fuga do Egipto para a Palestina 

(Êxodo) “O povo levou a sua massa ainda por levedar [… ]”2, “Cozeram 

a massa que tinham levado do Egipto e fizeram pães ázimos pois a massa 

não estava fermentada”. 3, ou se para cumprirem a Lei do Senhor. 

“[…]Guardareis a festa dos ázimos, porque nesse dia fiz sair os vossos 

exércitos do Egipto”4. Em termos bíblicos, o pão é um traço de união e 

de comunhão das pessoas.  

Na Grécia, Athénée, no texto “Banquete dos Sábios” refere um pão 

de confecção diversificada, com ou sem fermento, cozido no forno ou 

aquecido na cinza. Homero nos seus poemas épicos descrevia os 

humanos como “comedores de pão”. (Freitas, 2001). 

Foram os egípcios que transmitiram os ensinamentos da arte de 

fazer o pão aos gregos, mas foi graças aos gregos que o pão se tornou um 

elemento importante na história da gastronomia. Os gregos honravam 

os seus deuses e mortos com flores feitas de massa de pão. O pão grego, 

veio a influenciar o Império Romano, influência esta que se difundiu 

através dos tempos aos diferentes povos que habitaram os territórios que 

hoje constituem o ocidente em geral e a Europa em particular. 

                                                                 

2 Exodo. 12, 34 
3 Ex. 13, 39 
4 Ex. 12,16 
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O pão romano era feito em casa pelas mulheres. Depois, passou a 

ser produzido em padarias públicas. Os primeiros padeiros romanos 

surgem, segundo o filósofo romano Plínio, depois da conquista da 

Macedónia, em 168 a.C. A profissão de padeiro era socialmente 

respeitada pois era funcionário do Império, sendo uma honraria e 

passível de transmissão hereditária. De acordo com (Freitas, 2001). as 

referências históricas dão conta da existência de 258 padeiros e mais ou 

menos 200 padarias em Roma, datadas 100 a.C. O pão árabe insere-se na 

tradição oriental, aparentemente egípcia, sendo um alimento simples, 

frugal, muitas vezes não fermentado, como o pão hebreu. A frugalidade 

que encerra um alimento tão simples como o pão árabe, encaixa 

perfeitamente na doutrina islâmica. O nomadismo e a mobilidade das 

populações não eram consentâneos com os longos períodos de levedura 

do chamado pão “fino”. Cozia-se um pão achatado, sem fermento. 

A Europa entra na Idade Média e na sociedade feudal o trigo e, 

consequentemente, o pão, pertencia aos senhores, que além disso, eram 

proprietários dos moinhos e dos fornos, tendo os servos que pagar uma 

renda para os usarem. 

“Neste período feudal, entre o século XI e XIV, a fome devastou a 

Europa. Surgiu então o “pão dos pobres”, constituído por uma mistura de 

trigo, centeio, cevada. Mas nem este pão, chamado dos pobres, existia em 

abundância para saciar a fome. Surgiu então, à revelia do senhorio, o 

“pão da fome”, um produto extremamente pobre. Tratava-se de uma 

mistura de palha, argila, cascas de árvores ou, ainda, confeccionado com 

farinha de bolota, raízes ou ervas trituradas. Cozido às escondidas, fora 

do forno comunitário, muitas vezes sobre cinza, o que lhe diminuía ainda 

mais a qualidade, tornando-o mais insípido. Nesta época, o pão também 

funcionou como um meio de reconhecimento social. De assinalar uma 

enorme variedade de pães conforme a classe social destinatária: pão da 
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corte, pão dos pares, pão dos cavaleiros, pão dos escudeiros, pão dos 

servos, etc. Apesar destas limitações de carácter social, o processo de 

panificação continuou a desenvolver-se, nomeadamente a moagem e os 

fornos. Os moinhos de pedra manuais foram progressivamente 

substituídos pelos moinhos movidos por animais ou pela água (azenhas). 

Os moinhos de vento apareceram na Europa em plena Idade Média (séc. 

XII). Só em 1784, nas vésperas da Revolução Francesa, aparece a grande 

inovação na técnica de moagem com o desenvolvimento do moinho a 

vapor e os cilindros” 5.  

O pão permeia toda a história do homem, principalmente pelo seu 

lado religioso. É o símbolo da vida, alimento do corpo e da alma, símbolo 

da partilha. Foi sublimado na multiplicação dos pães, na Última Ceia, e 

até hoje simboliza a fé, na missa católica - a hóstia -, representando o 

corpo de Cristo. É, igualmente, conhecida a história da Rainha Santa 

Isabel, padroeira dos panificadores que segundo conta a lenda 

transformou pão em rosas.  

  
Conta a lenda que o rei D. Dinis foi informado sobre as acções de caridade da rainha D. Isabel e das despesas que implicavam 

para o tesouro real. Um dia, o rei decidiu surpreender a rainha numa das suas habituais caminhadas para distribuir esmolas 

e pão aos necessitados. Reparou que ela procurava disfarçar o que levava no regaço. D. Dinis perguntou à rainha onde ia e 

ela  respondeu  que  se  dirigia  ao  mosteiro  para  ornamentar  os  altares.  Não  satisfeito  com  a  resposta,  o  rei  mostrou 

curiosidade sobre o que ela levava no regaço. Após alguns momentos de atrapalhação, D. Isabel respondeu: "São rosas, meu 

senhor!". Desconfiado, o rei acusou‐a de estar a mentir, uma vez que não era possível haver rosas em Janeiro. Obrigou‐a, 

então, a abrir o manto e revelar o que estava lá escondido. A rainha Isabel mostrou, perante os olhos espantados de todos, 

as belíssimas rosas que guardava no regaço. Por milagre, o pão que levava escondido tinha‐se transformado em rosas. O rei 

ficou sem palavras e acabou por pedir perdão à rainha que prosseguiu com a sua  intenção. A notícia do milagre correu a 

cidade de Coimbra e o povo proclamou santa a rainha Isabel de Portugal.6 

 

                                                                 

5 Intervenção de João Duarte Freitas in Seminário Alentejo: O Homem e o 
Pão (2001) 

6 Lenda do Milagre das Rosas. In Infopédia 
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3 -  DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

3.1 -  MATÉRIAS-PRIMAS 

As matérias-primas para a obtenção do produto “Pão de 

Padronelo” são a farinha de trigo, a água e o sal. 

I -  CARACTERÍSTICAS DAS MATÉRIAS PRIMAS 

O trigo é das culturas mais antigas entre as plantas cultivadas, 

supondo-se que o Homem a conheça e utilize há pelo menos, 6000 anos. 

Na China, há 2.800 anos a.C. o imperador numa cerimónia 

simbólica lançava à terra a semente de 5 plantas, sendo uma delas a 

semente do trigo  

Em túmulos egípcios foram encontrados grãos de trigo 

semelhantes aos conhecidos actualmente.  

No tempo do Império romano, cada legião transportava um 

moinho para cereais e uma provisão de trigo, sendo a carne considerada 

nesse tempo um alimento de segunda ordem.  

Investigações permitiram atribuir aos trigos conhecidos as 

seguintes origens geográficas: trigos moles, a Índia e a Mesoptânea; para 

trigos duros, a Abissínia, mais tarde o Egipto e outras zonas 

mediterrâneas.  

Nos nossos dias, ocupa o primeiro lugar entre os cereais apesar de 

não ser o mais antigo, nem tão pouco o mais rústico, o mais nutritivo, ou 

de mais rápido e fácil cultivo. Apesar disso, mesmo nas regiões onde a 

sua produção é inferior à de outros cereais, é para o trigo que vai a 

preferência, dado o seu elevado rendimento unitário, a conservação do 
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grão, as características organolépticas do seu pão e as diversas aptidões 

da sua farinha. 

A classificação botânica do trigo é: Classe: Monocotiledóneas, 

Família: Gramineae, Sub-família: Festucoideae, Género: Triticum, 

Espécies: Triticum ssp (Barros, 1941). 

O trigo como planta superior – fanerogâmica, apresenta os 

seguintes órgãos: raízes, caules (colmos), folhas, flores e frutos. As raízes 

muito numerosas são finas e muito ramificadas (disposição fasciculada). 

Dependendo do terreno estas raízes podem atingir profundidades 

normalmente até 50 cm, chegando excepcionalmente a atingir 

profundidades de 2 e mais metros. 

O colmo é erecto, elástico, cilíndrico, dividido em sectores – entre-

nós, por septos denominados nós; em geral o seu comprimento varia de 

0,75 a 1 m; tem a particularidade de se ramificar, e originar assim colmos 

secundários, terciários, etc., a que os agricultores chamam filhos. 

As folhas inseridas junto aos nós e de número igual a eles, são 

inteiras, estreitas, compridas e agudas, e têm nervuras paralelas. 

As flores formam um tipo de inflorescência grupada, a que os 

botânicos dão o nome de espiga composta e que consta de um eixo 

central resultante do prolongamento do colmo, ao longo do qual as 

flores reunidas em espiguetas se dispõem alternadamente. As espiguetas 

compõem-se de 3 a 5 flores envolvidas em duas membranas ou brácteas 

chamadas glumas. Cada flor está por sua vez, contida em invólucro 

formado por duas brácteas mais pequenas (glumelas), as quais após a 

fecundação, encerram o grão ou fruto. A flor é hermafrodita e predomina 

a auto-fecundação. 
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No conceito vulgar, o grão de trigo é considerado uma semente, 

mas na realidade trata-se de um fruto completo, cujo nome botânico é 

cariopse; a semente encontra-se intimamente ligada a parte restante do 

fruto ou seja ao pericarpo. Os grãos têm, dimensões, feitios, cores e 

estruturas diversas. Todos apresentam no entanto uma fase superior ou 

dorsal convexa, e uma fase inferior ou ventral fendida por um sulco 

médio que divide o grão em dois lóbulos e em cuja extremidade inferior 

se nota uma mancha pequena e rugosa – o embrião. A moagem do grão 

implica a separação do embrião e do farelo (pericarpo e testa) e a 

trituração do endosperma para então obter a farinha. A taxa de extracção 

de farinha ronda os 78%. A qualidade da farinha com destino à indústria 

da panificação está intimamente relacionada com a composição 

bioquímica do grão, particularmente com o seu teor em proteína 

(glúten).  

Entre todos os cereais produzidos no mundo, o trigo é sem dúvida, 

o mais importante, não só pela área que lhe é destinada, mas também 

pela produção que constitui cerca de um terço de produção mundial de 

cereais. 

 

3.2 -  DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO PÃO DE PADRONELO 

I -      CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Pão - o produto obtido da amassadura, fermentação e cozedura, em 

condições adequadas, das farinhas de trigo, centeio, triticale ou milho, 

estremes ou em mistura, de acordo com os tipos legalmente 

estabelecidos, água potável e fermento ou levedura, sendo ainda possível 
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a utilização de sal e de outros ingredientes, incluindo aditivos, bem como 

auxiliares tecnológicos, nas condições legalmente fixadas 7 

 

O Pão de Padronelo é um pão feito com farinha de trigo. 

Tem um formato característico, um quadrilátero que é 

estrangulado segundo as medianas, ficando com o aspecto de quatro 

losangos grosseiros (4 cantos) mais largos na zona de ligação e bicudos 

nas extremidades. 

Com cerca de 10 a 15 cm na diagonal.  

Com um peso médio de 125 g.  

Uma altura de cerca de 5 cm.  

Tem uma cor amarelo-torrado. 

Uma consistência firme e suave. 

                                                                 

7 Portaria n.º 425/98 de 25 de Julho) 

caracterização

caract. organolépticas
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Um sabor ligeiramente azedado dado pelo tipo de fermento 

utilizado. 

Este pão consegue conservar as suas características por alguns 

dias após ser fabricado. 

 

II -      CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS    FALTA  
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Pão e vinho anda caminho 

 

4 -  DELIMITAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DA PRODUÇÃO 

A área geográfica da produção do Pão de Padronelo – IGP estará 

circunscrita a todas as freguesias do concelho de Amarante  

 

4.1 -  PROVA DE ORIGEM 

A origem geográfica do Pão de Padronelo comprova-se através da 

(s):  

1. Característica do produto, a garantia que Pão de Padronelo é 

originário da área geográfica referida anteriormente é comprovada 

através das características intrínsecas do próprio produto, descritas no 

ponto 3.2-1 nomeadamente as físicas e sensoriais comprovadas por 

qualquer produtor ou consumidor da região. 

 

2. Existência de um sistema de controlo e certificação, que 

assegura que apenas os produtores que cumpram os requisitos e regras 

descritas neste caderno possam beneficiar do uso da Indicação 

Geográfica Protegida. A autorização para uso da marca de certificação, 

dependerá do Organismo Privado de Controlo (OPC) e Certificação, 

após acção de controlo e elaboração do respectivo relatório, onde atesta o 

cumprimento das regras constantes no Caderno de Especificações, 

nomeadamente o controlo de toda a fileira produtiva e da 

comercialização do Pão de Padronelo. O OPC realizará acções de 

controlo ao longo do processo produtivo incidindo não apenas na 

verificação da genuinidade do produto, no modo de produção e nas 
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características sensoriais, mas também sobre a origem das matérias-

primas e suas características qualitativas. 

 

3. Implementação de um sistema de rastreabilidade, que 

permitirá o controlo ao longo de toda a fileira produtiva desde a 

transformação da matéria-prima e acondicionamento até à venda. 

 

 

Figura 3- Processo de rastreabilidade do Pão de Padronelo 

 

• Recepção das matérias-primas
• Realização de análises às massas panares
• Realização de análises ao produto acabado
• Controlo aos distribuidores
• Controlo dos postos de venda

Etapas

• Origem das matérias-primas
• Teor em fibra
• Teor em humidade
• Teor em proteína
• Nome do panificador
• N.º de registo
• N.º de marca certificação

Informação

• Registos
• Ficha do laboratório
• Ficha do OPC 
• Etiqueta individual
• Guia de remessa

Documentos
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Pão do vizinho tira o fastio. 

 

5 -  A DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE OBTENÇÃO DO PRODUTO 

5.1 -  MATÉRIA-PRIMA 

A obtenção da matéria-prima, triticum spp, é conseguida através de 

compra a terceiros, nomeadamente a distribuidores comerciais. 

A farinha usada no fabrico do Pão de Padronelo, enquadra-se 1) na 

definição: «Farinha» o produto resultante da moenda de grãos de um ou 

mais cereais, maduros, sãos, não germinados e isentos de impurezas, bem 

como da sua mistura, 2) nas características gerais: As farinhas e sêmolas 

devem ter as características organolépticas próprias do produto, ser 

adequadas ao fim a que se destinam, apresentar-se em conveniente 

estado de conservação, sem sinais de parasitação vegetal ou animal, 

isentas de agentes patogénicos ou de substâncias derivadas de 

microrganismos em níveis que representem risco para a saúde, bem 

como de outras substâncias estranhas à sua normal composição não 

previstas neste diploma e 3) nas características analíticas, 

regulamentadas através da Portaria n.º 254/2003 de 19 de Março 

(Quadro 1). 
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Quadro 1- Características dos diferentes tipos de farinha de trigo8 

Tipos de 
farinha 
de trigo 

Humidade 
(percentagem 

máxima) 

Acidez 
(1) 

(g/100 
g 

máximo) 

Cinza total 
(percentagem 

limite) 

Cinza 
insolúvel (2) 

(percentagem 
máxima) 

Glúten seco 
(3)(percentage 

mínima) 
Tipo 45 14,5 0,120 0,49 Vestígios 8 

Tipo 55 14,5 0,120 0,50-0,60 Vestígios 8 

Tipo 65 14,5 0,120 0,61-0,75 0,02 8 

Tipo 80 14,5 0,120 0,76-0,90 0,02 8 

Tipo 110 14,5 0,120 0,91-1,20 0,04 8 

(1) A acidez é determinada no extracto alcoólico e expressa em ácido sulfúrico. 
(2) Cinza insolúvel em HCl. 
Os valores de acidez, cinza total, cinza insolúvel e glúten seco são referidos à matéria seca. 
O valor da humidade refere-se ao momento de embalamento. Posteriormente as variações de humidade 
devido ao carácter higroscópico da farinha deverão ser relacionadas com a variação em massa. 
(3) Salvo nos casos em que pela sua utilização específica se requer um teor inferior, o qual deverá 
constar do rótulo ou quaisquer outros documentos referentes ao produto. 

 

O Pão de Padronelo - IGP é obtido com recurso apenas a farinha 

do tipo 45 ou 55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

8 Portaria n.º 254/2003, de 19 de Março 
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Bem haja o pão que presta. 

 

6 -  PROCESSO DE PRODUÇÃO DO PÃO DE PADRONELO 

6.1 -  DIAGRAMA DO FABRICO  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Figura 4- Diagrama de fabrico do Pão de Padronelo 

Materia-Prima 

Retalhar 

Tender 

Enfornar 

Massa velha 

“isco” + fermento 

padeiro 

Amassar 

Repousar 

Couçar 

Repousar 

Cozer 

Levedar 

Levedar 

                    

Água+sal 
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6.2 -  MODO DE PRODUÇÃO 

Relativamente ao processo de fabrico, o fermento que se utiliza é 

uma mistura de “isco” e de fermento de padeiro (fermento francês). 

O “ isco” ou é feito especificamente para a cozedura (farinha com 

água e sal), e nesse caso é feito umas 6 a 7 horas antes, ou então fica da 

massa da fornada anterior “massa velha”. 

Amassar 

Na feitura da massa, junta-se água fria, sal, o fermento e o isco, 

sendo amassada com uso de maquinaria específica (amassadeira) durante 

30 minutos. A quantidade de água utilizada é calculada a olho, sendo por 

vezes necessário juntar mais farinha para se obter a consistência 

desejada. 

Figura 5- Farinha, isco, fermento de 
padeiro e água 

Figura 6- O amassar da massa 
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Levedar 

Seguidamente esta massa é vertida para um recipiente 

(estampador) para levedar. Esta massa é coberta com cobertores para 

levedar mais depressa. É ainda nescessário dar uma volta à massa, aos 30 

min estando levedada passada1 hora. 

Figura 7- A volta da massa  Figura 8- Massa levedada  
 

 

Retalhar 

Depois de levedada, a massa é então retalhada numa máquina que 

corta 2,50 kg de massa em 30 partes iguais (bolos).  

Figura 9- 2,5 kg de massa Figura 10- Corte da massa em 
bolos  
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Tender 

É nesta altura do processo que se lhe dá o formato sendo 

necessário dar-lhe entre 6 a 8 voltas (dependendo da tenda), enrolando-o 

até fazer os cantos para ficar com a forma (trigo de 4 cantos).  

Figura 11- “Bolos” antes de serem 

tendidos” 

Figura 12- O tender 

 

Couçar 

Couçar o pão é acondicioná-lo no panal (tabuleiros) 

individualmente para não perder a forma. Se necessário cobre-se com 

cobertores, se não com os próprios panos dos tabuleiros e espera-se que 

volte a levedar mais uma hora. 

Figura 13- “bolos” no panal Figura 14- O couçar 
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Levedar 

O pão depois de ter sido couçado fica em tabuleiros para uma 

segunda levedura, coberto com cobertores no Inverno ou com o próprio 

lençol no Verão. O tempo de desta levedura depende da temperatura 

ambiente. 

Figura 15- Pão couçado a 

levedar 

Figura 16- O pão a levedar 

 

Aquecer o forno 

Enquanto o pão está a levedar, acende-se o forno, Depois com um 

rodo tira-se o borralho e com um varredouro limpa-se o forno, 

principalmente o lar. 

Figura 17- Tirar o borralho Figura 18 – Lavar o forno 
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Enfornar 

Cada fornada leva os pães de 2 tabuleiros, 360 pães. Antes de se 

começar a enfornar polvilham-se os pães com farinha para não se 

agrarrem à pá. 

Figura 19- Processo de enfornar Figura 20- Pães no lar 

 

Cozer 

Coze-se a uma temperatura nunca superior a 210 graus. Depois do 

forno cheio mantem-se a porta fechada cerca de 20 min. Após o que o pão 

fica a corar mais 45 min, dependendo este tempo do se querer um pão 

mais ou menos corado. 

Figura 21- Pão cozido Figura 22- Retirada do pão do 
forno 
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6.3 -  ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 9 

 

Figura 23 – Cesto de vime usado no transporte 

O armazenamento do pão não embalado será feito em cestos ou 

outros recipientes apropriados, os quais devem manter-se em rigorosas 

condições de asseio e, quando não estejam a ser usados, devem ser 

arrumados em local limpo, não podendo ser utilizados para fins 

diferentes. 

Para o transporte de pão não embalado, devem ser utilizados 

veículos automóveis ligeiros de mercadorias, de caixa fechada, adaptados 

para o efeito. A caixa de carga destes veículos deve ser isolada da cabina 

de condução, dotada de ventilação por processo indirecto, e deve ser 

metálica ou de material imperecível duro, sem forros de tela ou de lona. 

                                                                 

9 Decreto-lei n-º 266/86 de 6 de Setembro 
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Os veículos de transporte devem ter painéis laterais com a 

inscrição “transporte e venda de pão” ou “transporte de pão”, consoante 

os casos. Estes veículos devem manter-se permanentemente em perfeito 

estado de limpeza e serem submetidos a desinfecção periódica adequada, 

não podendo ser utilizados para outros fins, além do transporte de 

matérias-primas para o fabrico de pão e produtos afins, ou de produtos 

alimentares de embalagem intacta e não recuperável, desde que não 

produzam alterações no pão e produtos afins (cheiros, sabores, etc.). 

 

6.4 -  UNIDADES DE PRODUÇÃO 

Relativamente à tecnologia de produção, podem ser utilizados na 

cozedura do Pão de Padronelo três tipos distintos de fornos: 

1. Tecnologia tradicional: Fornos a lenha construídos com tijolo 

refractário no lastro e na copa, barrado a barro pelo exterior. Porta de 

ferro com moldura em granito em volta  

 

2. Tecnologia semi-artesanal: Fornos Anelares – Forno a lenha 

com uma fornalha e 3 divisões para enfornar o trigo (lume não está 

em contacto com o pão). 

 

3. Tecnologia Industrial: Fornos industriais eléctricos. 

Actualmente na freguesia de Padronelo existem três unidades de 

produção. Em duas delas o pão é cozido em fornos anelares e só uma 

mantém a cozedura em forno tradicional, o que origina um pão mais 

duro e que tem um maior período de duração. Este pão ganhou fama 

entre os caçadores que quando se dirigiam para Norte paravam no 
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Padronelo para comprar o pão. É famoso por ser usado na confecção das 

alheiras e de receitas tradicionais de Natal como os formigos.  

 

fraca é a mesa que não deixa migalhas 

 

7 -  ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A RELAÇÃO COM O MEIO 

GEOGRÁFICO 

7.1 -  CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

A área geográfica de produção do Pão de Padronelo está 

circunscrita ao concelho de Amarante, que está localizado junto ao rio 

Tâmega. O município é limitado a norte pelo município de Celorico de 

Basto, a nordeste por Mondim de Basto, a leste por Vila Real e por Santa 

Marta de Penaguião, a sul por Baião, Marco de Canaveses e Penafiel, a 

oeste por Lousada e a noroeste por Felgueiras. 

 

Figura 24 - Mapa do concelho de Amarante com localização de Padronelo 
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O concelho caracteriza-se pela sua paisagem verdejante, com 

abundância de cursos de água que fertilizam os solos, considerados de 

boa aptidão agrícola. Numa área de aproximadamente 301, 4 km2 (INE, 

2006), distribuem-se 40 freguesias 18 ao longo da margem direita do rio 

Tâmega e 22 da margem esquerda: Aboadela, Aboim, Ansiães, Ataíde, 

Bustelo, Canadelo, Candemil, Carneiro, Carvalho de Rei, Cepelos 

(Amarante), Chapa, Fregim, Freixo de Baixo, Freixo de Cima, Fridão, 

Gatão, Gondar, Jazente, Lomba, Louredo, Lufrei, Madalena (Amarante),  

Mancelos, Oliveira, Olo, Padronelo, Real, Rebordelo, Salvador do 

Monte, Sanche, Figueiró (Santa Cristina), Figueiró (Santiago), Amarante 

(São Gonçalo), Gouveia (São Simão), Telões, Travanca, Várzea, Vila 

Caiz, Vila Chã do Marão e Vila Garcia. 

O concelho de Amarante é fortemente marcado pelo seu relevo. 

Atravessado pelo rio Tâmega e cerca de 80% da superfície do concelho 

encontra-se abaixo dos 600 metros de altitude. No entanto, tal situação 

não impede de nele estar inserida uma das mais altas serras do país, o 

Marão, com cumes que atingem os 1450 metros, e a serra da Aboboreira. 

Os rios Ovelha, Olo e o Odres atravessam também a área de produção 

deste produto. Era ao longo do rio Ovelha que se localizavam os 

moinhos que, no passado, laboravam a farinha usada no fabrico do Pão 

de Padronelo. 

O solo é maioritariamente formado por granito, com predomínio 

da biotite. Há também algumas zonas de xisto dispersas pelo concelho. 

 

7.2 -  CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

Pelas Estatísticas Demográficas 2006, o concelho de Amarante 

apresenta uma população residente de 61 471 habitantes sendo o terceiro 
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concelho com maior população residente da NUTIII Tâmega, a seguir a 

Penafiel (72 129 habitantes) e Paredes (86 539 habitantes). 

 

 

Quadro 2 - Estimativas de população residente, população total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Estimativas aferidas para os resultados definitivos dos Censos 2001, ajustados das taxas de cobertura. 

Fonte: INE Municípios, 2006 

 
 

Já relativamente à distribuição da população por grupos etários a 

estimativa diz-nos que é na classe dos 25 aos 64 anos que se encontra o 

maior número de habitantes (33 466). 

Quadro 3 - Estimativas de população residente, por sexo e grandes grupos 

etários  

NUTS III e Municípios 
Grupos etários 

TOTAL 0-14 15-24 25-64 65 + 

Amarante HM 61.471 10.735 8.941 33.466 8.329 
 H 29.844 5.411 4.508 16.434 3.491 

NUTS III e 

Municípios 

População total 

HM H M 

  Tâmega 560.565 276.236 284.329 
Amarante 61.471 29.844 31.627 

Baião 21.152 10.194 10.958 

Cabeceiras de Basto 17.744 8.796 8.948 

Castelo de Paiva 16.968 8.343 8.625 

Celorico de Basto 19.986 9.799 10.187 

Cinfães 20.774 10.189 10.585 

Felgueiras 58.922 28.779 30.143 

Lousada 47.130 23.315 23.815 

Marco de Canaveses 54.733 26.973 27.760 

Mondim de Basto 8.393 4.110 4.283 

Paços de Ferreira 55.692 28.070 27.622 

Paredes 86.539 42.744 43.795 

Penafiel 72.129 35.716 36.413 

Resende 11.775 5.819 5.956 

Ribeira de Pena 7.157 3.545 3.612 
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 M 31.627 5.324 4.433 17.032 4.838 

Nota: Estimativas aferidas para os resultados definitivos dos Censos 2001, ajustados das taxas de cobertura. 

Fonte: INE Municípios, 31/XII/2006 

 
 
 

Com base nos últimos censos verificamos no que diz respeito ao 

Concelho de Amarante, regista-se um crescimento demográfico, 

registando uma diminuição das taxas de natalidade de 3% e mortalidade 

de 0,2%. Tal traduz-se num aumento do índice de envelhecimento (em 

1997 era de 51,5; em 2002 de 67,1; em 2006 de 77,6 e em 2007 de 80,1), 

paralelamente a um decréscimo da taxa de mortalidade infantil. Regista-

se contudo um crescimento natural positivo, sendo certo que a taxa de 

natalidade apresenta valores superiores ao da taxa de mortalidade (8,3 % 

e 8,1% respectivamente).  

Quadro 4- Estimativas de população residente, por taxas de natalidade e 
mortalidade e índices de envelhecimento e longevidade 

Período de referência 

dos dados 

2007 

Taxa 

bruta de 

natalidade 

Taxa 

bruta de 

mortalidade 

Índice 

de 

envelhecimento 

Índice 

de 

longevidade 

Local de 

residência 

NUTS III e 

Municípios 

Tâmega 10,0 7,3 68,2 44,4 

Amarante 8,3 8,1 80,1 44,5 

Taxa bruta de natalidade (‰) por Local de residência - Anual; INE, Indicadores Demográficos 
Taxa bruta de mortalidade (‰) por Local de residência - Anual; INE, Indicadores Demográficos 
Índice de envelhecimento (N.º)  por Local de residência - Anual; INE, Estimativas Anuais da População Residente 
Índice de longevidade (N.º) por Local de residência - Anual; INE, Estimativas Anuais da População Residente 

Fonte: Quadro obtido em http://www.ine.pt Ultima actualização destes dados: 29 de Maio de 

2008 

 
Verificamos, igualmente, que o concelho de Amarante é pautado 

por grandes contrastes demográficos entre a margem direita e esquerda 

do rio Tâmega. É notório um forte dinamismo em freguesias como 
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Gatão, Fregim, Vila Caíz, Telões, S. Gonçalo, Freixo de Cima, Mancelos 

e Oliveira. Contrariamente, a margem esquerda apresenta ritmos de 

crescimento negativos como Ansiães, Bustelo, Canadelo, Carneiro, 

Carvalho de Rei, Gondar, Vila Chã do Marão e Gouveia de S. Simão. As 

freguesias de Madalena e Cepelos são uma excepção apresentando uma 

variação positiva da população residente. Das 40 freguesias do Concelho, 

23 registaram um crescimento positivo 10. 

 

7.3 -  RECURSOS AGRÍCOLAS 

Segundo, o último Recenseamento Geral Agrícola (RGA), a 

estrutura produtiva agrícola do Concelho de Amarante ocupava 5.782 ha 

de área de Superfície Agrícola Utilizada (SAU) 13.209 ha de matas e 

florestas, 288 ha de superfícies agrícolas não utilizadas e 201 ha de 

outras superfícies. Podemos concluir que o concelho está 

particularmente vocacionado para a exploração florestal, representando 

os solos adequados a esse tipo de exploração quase 70% da área total. 

 

                                                                 

10 Informações retiradas do projecto Educativo da Escola Secundária E.S./3 

de Amarante 
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Fonte: INE, RGA-1999 

Figura 25- Distribuição da superficies das explorações no concelho de 

Amarante 

 

Os 5.782 ha de SAU do concelho de Amarante eram em 1999 

(RGA, 1999), utilizados no cultivo de culturas temporárias (terra arável), 

culturas permanentes e de pastagens permanentes, predominando como 

forma de utilização do solo principal a primeira.  

As culturas temporárias que mais expressão têm nesta região são 

os cereais para grão, ocupando uma área de 60% da SAU (RGA, 1999), o 

que explica a relação entre a produção de cereal e o fabrico de pão neste 

território. As culturas forrageiras, as leguminosas secas para grão, os 

prados temporários e a batata, embora importantes para a economia 

local, são culturas com menor expressão.  
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Fonte: INE, RGA-1999 

Figura 26- Áreas (ha) com culturas temporárias no concelho de Amarante 

 

Relativamente às culturas permanentes destaca-se a produção 

vinícola desta região, como única cultura permanente que tem expressão 

significativa nas áreas cultivadas (91% da superficie das culturas 

permanentes).  

 

Fonte: INE, RGA-1999 
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Figura 27- Áreas ocupadas pelas culturas permanentes no concelho de 

Amarante 

 

A criação de gado representa um bom suporte económico para as 

explorações agrícolas, sendo os suínos (40%), ovinos (21%) e caprinos 

(18%) as espécies com maior numero de animais. 

 

Fonte: INE, RGA-1999 

Figura 28- Actividades animais no concelho de Amarante 

No sector primário predomina uma agricultura minifundiária e de 

policulturas. As sociedades registadas deste sector ocupam cerca de 2,6% 

do total de todas as actividades desenvolvidas no concelho. Destaca-se a 

produção vinícola desta região, cuja qualidade é reconhecida entre os 

melhores vinhos verdes.  

O concelho está particularmente vocacionado para a exploração 

florestal, representando os solos adequados a esse tipo de exploração 

quase 70% da área total. 
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7.4 -  RELAÇÃO  

Freguesia de Padronelo 

Segundo alguns autores, Padronelo – ou Pradonello – é um 

topónimo relacionado com o domínio romano em Portugal. É diminutivo 

de padrão, aluindo talvez a algum marco miliário da estrada romana que 

por aqui passava. Dista três quilómetros da sede do Concelho e é 

atravessada pelo rio Ovelha, que neste troço toma o nome do local de 

Mendes.  

Apenas a partir de 1940 Padronelo se escreve desta forma. Até aí, 

aparecia também registado como Padornelo.  

“Esta freguesia é muito conhecida no Norte do país pelo 

tradicional Trigo de Padronelo”11O facto de ser atravessada por duas 

estradas de grande movimento mantém a terra em contacto permanente 

com o exterior. Ao contrário do que acontece com a maioria das 

freguesias rurais.  

“É realmente célebre o Pão de Padronelo”12 como podemos 

constactar em alguns relatos, quer simplesmente degustado como pão 

simples quer entrando em várias receitas gastronomias: 

[…] Vendedores de melancia e batata, 

doçaria conventual, fogaças, 

pão de lenha 

(do Padronelo, pois claro), […]13 

                                                                 

11 In http://www.amarante.pt/freguesias/padronelo/ 
12 http://www.anafre.pt/historia_freguesias_in.asp?id=2491 
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[…] Por fim, de novo no carro, descemos até Padronelo para 

comprar o seu típico e macio pão. […]14 

[…] No seu comentário ao ver referido o termo Padornelo 

fez-me recordar um pão de trigo de "quatro cantos" que com 

tal nome se vendia nas lojas ou tabernas da minha região, mas 

esse Padornelo é em Amarante. […]15 

[…] Para acompanhar o vinho nada melhor que o pão ali do 

Padronelo, o famoso pão dos quatro cantos […]16 

 […] A inesperada, e rara entre nós, estrela que o Guia 

Michelin lhe deu na última edição chamou a atenção para um 

restaurante em Amarante […] Nos pratos principais, 

bacalhau lascado do forno em Pão de Padronelo fervido 

[…]17 

[…], receita dos mexidos, prato típico de Natal, feitos com o 

chamado Pão de Padronelo[…]18 

[…] Quando estiver quase cozido deita-se na panela  pão, de 

preferência de padronelo, […]19 

 
                                                                                                                                                                                        

13 http://valacomum.blog.com/ 
14  http://www.omundodacorrida.com/phpBB2/showthread.php?t=2884 

15 http://caminhonovo.blogs.sapo.pt/1805.html 
16  http://www.netmenu.pt/pass_resumo.asp?pid=128 
17 http://dn.sapo.pt/2005/02/09/boa_vida/um_passeio_gastronomico.html 
18 http://www.armil.com.pt/gastronomia1.htm 
19 http://viladecampelo.com.sapo.pt/gastronomia.htm 
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Na fome não há pão duro. 

 

8 -  ESTRUTURA DE CONTROLO 

O controlo e certificação do Pão de Padronelo será efectuado pelo 

Organismo Privado de Controlo e Certificação indigitado pela 

Associação de Produtores. 

A este OPC caberá a responsabilidade de verificar o cumprimento 

do Caderno de Especificações do Pão de Padronelo. 

O regime de controlo instituído é exercido ao longo de toda a 

fileira produtiva, sendo cada Pão de Padronelo devidamente certificado, 

através da oposição, pelo OPC, da respectiva Marca de Certificação. 

Desta Marca de Certificação constam, obrigatoriamente, as 

seguintes menções: 

 

Pão de Padronelo  -  Indicação Geográfica Protegida, 

Nome do Organismo Privado de Controlo e Certificação 

N.º de registo 
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Água fria e pão quente nunca fizeram bom ventre. 

 

9 -  ROTULAGEM 

A rotulagem do Pão de Padronelo, deverá obedecer ao 

estabelecido na legislação em vigor sobre rotulagem de géneros 

alimentícios (Decreto-Lei n.º 560/99 de 18 de Dezembro). 

As indicações obrigatórias da rotulagem devem ser inscritas em 

caracteres indeléveis, visíveis e legíveis, colocados num local em 

evidência, redigidas em português e em termos correctos, claros e 

precisos.  

Da rotulagem do Pão de Padronelo deve constar obrigatoriamente 

a marca de certificação e o logotipo comunitário, após decisão de registo, 

bem como o logotipo do Pão de Padronelo.  

Em caso algum, o nome ou a denominação social e morada do 

produtor podem ser substituídas pelo nome de qualquer outra entidade, 

ainda que se responsabilize pelo produto ou o comercialize. 

A denominação de venda - Pão de Padronelo – IGP, não pode ser 

acrescida de qualquer outra indicação ou menção, incluindo marcas de 

distribuidores ou outras. 

Marca de certificação 

A certificação do produto Pão de Padronelo, é concretizada 

através da aposição da marca de certificação em cada embalagem 

independentemente da sua apresentação comercial.  
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Na marca de certificação constam obrigatoriamente as seguintes 

menções: 

Pão de Padronelo – Indicação Geográfica Protegida; 

Nome do OPC (Organismo Privado de Controlo e Certificação); 

Número de série (etiqueta autocolante com holograma 

estampado, com número de série alfanumérico que permite rastrear o 

produto). 

 

Produto não pré-embalado 

O Pão de Padronelo pode ser comercializado, a granel ou avulso, 

embalado a pedido do consumidor, sendo considerado como produto não 

pré-embalado, de acordo com Decreto-Lei n.º 560/99 de 18 de 

Dezembro.  

O Pão de Padronelo vendido nesta forma comercial não apresenta 

um rótulo como no caso anterior, pelo que se deve desenvolver processos 

de rotulagem no próprio produto. 

 

Não há mau ano com muito pão 
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