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I – NOME DO PRODUTO 
 
Fumeiro de Baião – Indicação Geográfica Protegida (IGP).  

 

II – DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

O Fumeiro de Baião IGP refere-se aos enchidos e outros produtos à base de carne, nomeadamente o Salpicão, 

a Alheira, a Linguiça, a Farinheira, a Moira e o Presunto, produzidos de acordo com as tradições locais, desde 

a criação dos animais até à utilização das receitas ancestrais.  

 

O Fumeiro de Baião IGP está abrangido pelo Anexo XI do Regulamento de Execução (EU) n.º 668/2014, que 

estabelece as regras de aplicação do Regulamento (EU) n.º 1151/2012, enquadrando-se na Classe 1.2 

Produtos à base de carne.  

 

III - ENTIDADE PROPONENTE 
 
INOVA BAIÃO 

 

IV - DELIMITAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA 

 

1. ÁREA GEOGRÁFICA DE PRODUÇÃO  

 
A produção do Fumeiro de Baião IGP está circunscrita ao concelho de Baião, abrangendo todas as suas 14 

freguesias: Santa Leocádia e Mesquinhata, Ancede e Ribadouro, Grilo, Gove, Santa Cruz do Douro e São Tomé 

de Covelas, Campelo e Ovil, Valadares, Santa Marinha do Zêzere, Loivos do Monte, Viariz, Gestaçô, Loivos da 

Ribeira e Tresouras, Frende, Teixeira e Teixeiró.  

 

O concelho de Baião apresenta uma superfície de 174,73 km2. É o concelho mais oriental do distrito do Porto, 

delimitado a Norte por Vila Real e Santa Marta de Penaguião, a Este por Peso da Régua e Mesão Frio, a Oeste 

por Amarante e Marco de Canaveses e a Sul pelo rio Douro, que o separa dos concelhos de Cinfães e Resende. 

A delimitação da área geográfica tem em consideração as características diferenciadoras da região, 

indispensáveis para a confeção deste fumeiro ancestral:  

 

1. Condições naturais;  

2. Lenhas utilizadas na fumagem; 

3. Utilização de Produtos Endógenos: Pão de Padronelo e Vinho Regional; 
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1.1) Condições naturais 

 
Baião é considerada uma zona de transição morfológica, nomeadamente entre as serras altas da região 

Transmontana e a fachada litoral Entre Douro e Minho. Assim, apresenta características típicas do subtipo 

climático de transição, com menores influências do Atlântico e, portanto, apresenta verões amenos mas 

invernos rigorosos (com temperaturas mínimas abaixo dos 4 ºC). A altitude do concelho varia entre os 40 

metros (Ancede e Ribadouro), e os 1416 metros, na Serra do Marão, na Freguesia de Teixeira e Teixeiró. Nas 

zonas de maior altitude, naturalmente, as temperaturas registadas serão inferiores1.  

 

Janeiro é o mês que regista temperaturas médias, mínimas e máximas mais baixas, sendo considerado o mais 

frio do ano2. Antigamente, seriam durante este mês realizados os abates dos suínos para transformação em 

fumeiro, precisamente pelo frio natural necessário à realização segura, do ponto de vista microbiológico, do 

manuseamento e armazenamento das carnes, peças e enchidos e da secagem natural. Regista-se também, 

na região, a queda de geada entre 30-50 dias por ano, entre outubro e maio, quando a temperatura se 

aproxima do zero. A cura natural de produtos à base de carne beneficia de frio, geadas e pouca humidade, 

características observadas em Baião.  

 

1.2) Lenhas utilizadas na fumagem 

 
A fumagem é um processo ancestral de cura, utilizado não só com o intuito de conservação, pela inibição do 

crescimento/atividade microbiológico, mas também pela adição de sabores e aromas característicos. A 

seleção do tipo de lenha utilizada na fumagem é um fator fundamental para a qualidade do produto final.  

 

Dentro dos ecossistemas mais conspícuos do Baixo Tâmega, onde se inclui o concelho de Baião, encontram-

se os carvalhais, amiais e alguns bosques secundários e ainda povoamentos florestais de castanheiro, 

pinheiro ou eucalipto e manchas de espécies exóticas invasoras, especialmente acácias. Baião é muito rico 

em bosques de carvalho, particularmente nas encostas da Serra do Marão, nas freguesias de Teixeira e Ovil. 

O Carvalhal da Reixela, na freguesia de Ovil, é um verdadeiro refúgio de espécies naturais que se estende por 

mais de 15 hectares. O carvalho é um dos tipos de lenha mais utilizado em Baião para fumagem do Fumeiro 

e a sua utilização e seleção terá sido condicionada pela situação edafo-climática do concelho. Para além do 

carvalho serão utilizadas outras lenhas secas como a mimosa, lodo e choupo. Apesar de historicamente 

serem utilizados vários tipos de lenha, como descrito na obra “Outros Tempos” de António Mota, o 

conhecimento dos atuais produtores levou-os a privilegiar a utilização de lenhas nobres, como o carvalho e 

a oliveira, pois a utilização destas lenhas diminui o risco da presença de compostos do fumo com 

propriedades carcinogénicas (benzilpireno – hidrocarbonetos policíclicos).  

 

“Estes enchidos que agora pingam na lareira têm de ser muito bem fumados. Por isso nós fazemos estas 

fogueiras com lenha verde, que é muito variada, pode ser de carvalho, giesta, de mimosa, de pinheiro, 

                                                 
1 Plano Florestal de Baião 2015-2020.  
2 Carta Agrícola de Baião, 2015.  
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também pode ser de ramos de oliveira, o que importa é que o fumo encha a cozinha, e às vezes é tanto e tão 

azedo que não se pode respirar”.  

“Outros tempos”, António Mota 
 

1.3) Utilização de produtos endógenos: Pão de Padronelo e Vinho Regional 

 
Um dos fatores diferenciadores do Fumeiro de Baião, é a utilização de Pão de Padronelo na confeção das 

alheiras. Este pão é orgulhosamente defendido pelos padeiros de antigamente, que 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 noutros locais. Este pão de trigo caracteriza-se pela sua forma 

caricata, com quatro cantos marcados. O nome do Pão de Padronelo provém da freguesia do concelho de 

Amarante onde, no lugar da Ovelhinha, começou inicialmente a ser fabricado. Este lugar situa-se junto ao rio 

Ovelha, dispondo de vários moinhos tradicionais, alguns ainda em funcionamento. Aquando da segunda 

invasão francesa (1809), o lugar da Ovelhinha foi completamente destruído, tendo as padarias sido 

reconstruídas em locais, mais altos, onde ainda hoje funcionam. É, face ao seu formato, conhecido como o 

«pão da Concórdia»3. 

A utilização do Pão de Padronelo na confeção das alheiras reflete a união e a história de aproveitamento de 

recursos locais.  

 

Em Baião os enchidos são tradicionalmente aromatizados e condimentados na conhecida vinha d’alhos, na 

qual é utilizado vinho tinto e/ou branco da região. Baião é uma sub-região da Região Demarcada dos Vinhos 

Verdes, no limite com a Região Demarcada do Douro. Numa região de altitude intermédia, caracteriza-se por 

clima menos temperado, com invernos mais frios e chuvosos e verões mais quentes e secos, características 

que permitirão o amadurecimento de castas brancas e tintas. Os vinhos verdes desta zona de transição para 

o Alto Douro servem como acompanhamento e condimento da gastronomia tradicional de Baião, conferindo-

lhe um sabor especial4. Como escreveu Eça de Queirós, é um vinho que “entusiasma, caindo de alto, da 

bojuda infusa, verde vinho fresco, áspero, seivoso, tendo mais alma, entrando mais na alma que muito poema 

ou livro santo”.  

 

 

  

                                                 
3 https://tradicional.dgadr.gov.pt/pt/cat/pao-e-produtos-de-panificacao/323-pao-de-padronelo 
4 Gomes, Paulino (1997): Baião, Tradição e História…, Anégia Editores. 
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V – ELEMENTOS QUE COMPROVAM A ORIGEM DOS PRODUTOS (LIGAÇÃO COM O MEIO/REGIÃO) 
 

1. HISTORIAL (ASPETOS HISTÓRICOS E SOCIAIS) 

 
Em Baião sobrevivem os usos e costumes tradicionais, os quais contribuem para a excelência dos enchidos 

apresentados neste caderno. A carne do porco tem um local de destaque na alimentação local. Outrora, o 

homem do campo via neste animal a garantia de alimento para todo o ano, muitas vezes a única carne 

consumida. O porco era criado com todo o esmero, nas cortes tradicionais, para nos frios meses de inverno 

ser abatido e servir de alimento ao longo do ano às famílias. A sua carne era conservada pelo fumo (produzido 

nas lareiras tradicionais) e pelo sal, colocado em salgadeiras tradicionais de madeira. A matança, que ocorria 

normalmente entre os meses de novembro e fevereiro, era um ato de importância fundamental para as 

famílias, não só pelo facto de representar abundância mas também pela possibilidade de junção da família e 

festividades que proporcionava5.   

 

Para além disso este rito, meticulosamente respeitado de geração em geração, tinha um lugar de destaque 

nas festas das famílias, como os casamentos, como descrito na obra literária “Outros Tempos” de António 

Mota, exímio contador de histórias, transmitindo por escrito o rigor e o sabor literário das coisas locais.  

 O autor terá recolhido a história da nobre tradição da matança do porco e a sua importância para as gentes 

locais. De seguida serão apresentadas algumas passagens desta obra, que comprovam a tradição e 

genuinidade desta atividade na região.  

Relativamente ao consumo de fumeiro e de carne fresca de porco em dias de festa, como casamentos, 

António Mota conta:  

 

“E já muita lenha se tinha arranjado com tempo, acarretado nos carros das vacas, para que as fogueiras 

ardessem. E a mulher da casa já tinha ido à arca do milho, à salgadeira e ao fumeiro, buscar os presuntos e 

os salpicões guardados para esta ocasião”.  

 

“Especialíssimo é o casamento da nossa filha, onde também será servido aos convidados o cozido que muitas 

carnes frescas conterá, batatas, hortaliças, e também muitas peças do fumeiro. 

Especial é o dia em que recebemos uma visita de um parente ou amigo que veio de longe e nós, para fazer as 

honras da casa, lhe servimos de presigo umas rodelas de salpicão ou fatias de presunto.  

Depois de tudo o que se ouviu, fica a pergunta, que tem óbvia resposta: sem, com sua licença, o porco, como 

é que se havia de viver?” 

 

Nesta mesma obra, o autor descreve a forma tradicional de alimentação dos animais que, em parte, ainda 

hoje será utilizada, na qual se encontra o segredo da qualidade e distinção do Fumeiro de Baião.  

 

“Esta porca tem a bonita idade de oito, nove meses de vida e hoje de manhã, quando se lhe foi levar a lavagem 

à pia, um balde bem avantajado com água, restos da comida que sobrou da ceia, um punhado de farinha, 

um nada de sal grosso, couves cortadas em pedaços, viu-se bem que estava diferente”.  

                                                 
5 Revista Bayam, Roteiro de Sabores, 6ª Edição (1999), Cooperativa Cultural de Baião – Fonte do Mel.  
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“Volta a mulher a casa, de uma panela tira a água que já está morna. Deita essa água num balde que tem 

restos de comida e verduras que sobraram de ontem, a lavagem, é assim que se diz. Junto da masseira há um 

saco que tem farinha de milho, igual à que se já usou para cozer a fornada de broa. A mulher tira do saco 

alguns punhaditos de farinha que deita no balde da lavagem que agora está cheio até às pontas”.  

 

Nesta obra é ainda descrita em pormenor a matança tradicional do porco, um marco na tradição de muitas 

famílias baionenses e concelhos vizinhos. 

“O matador entra na corte do porco que está esfomeado, pois não se lhe encheu a pia ontem à noite, assim 

as tripas estão mais limpas. (…) e o matador, habilmente, num repente de que só a experiência é capaz, 

consegue meter a corda na boca do bicho (…) O porco sente-se preso, recua. A porta é aberta e os homens 

empurram-no para fora da corte. (…) todos ao mesmo tempo, agarram o porco pelas patas, pelas orelhas, 

pelo rabo, não importa agarrar num sítio qualquer, o que interessa é conseguir levantar e estender o bicho 

sobre o carro”. O matador vai buscar a faca (…) Procura o alguidar. (…) Pega na faca que o rapaz lhe estende 

e rapa os pelos que estão junto da goela (…). O matador dá uma palmada no local onde rapou os pelos e, de 

repente, com toda a força do seu braço, espeta a faca no corpo do bicho, que grunhe, que sofre. Segundos 

depois, o sangue jorra em abundância para dentro do alguidar”.  

 

Após a morte do animal, o autor descreve a azáfama e todas as tarefas dos diferentes intervenientes 

inerentes à preparação da carcaça, do sangue, das tripas e das carnes que, entre inúmeras utilizações, 

acabarão transformadas em produtos de fumeiro, como os enchidos e as diferentes peças fumadas.  

 

Presunto 

“(…) só falta que o nosso matador descubra os ligamentos que há nas patas posteriores, que muito em breve 

se chamarão presuntos, e que faça na pele para que fiquem expostas, assim tão brancos e tão resistentes, 

pois é neles que se há-de meter um pau de carvalho que nem chega a ter meio metro, aguçado nas pontas 

que tem o bonito nome de chambaril” (…) Os presuntos ficam sempre para o fim para serem bem moldados, 

um bocadinho de arte nunca fez mal a ninguém. (…) Os presuntos (…) hão-de estar enterrados no sal durante 

dois meses, e só depois é que são postos ao fumo, e aí ficarão dois ou três meses. Mas, antes de lá os pormos, 

teremos de os preparar. Este preparo consiste em barrá-los com uma papa feita com azeite e colorau, doce 

ou não, depende dos gostos”.  

 

Preparação das tripas 

“O nosso matador, com muita calma, meticulosamente, vai agora tratar das tripas. (…) O cesto, já está 

forrado com um lençol. É para aqui que hão-de cair as tripas. (…) E pronto, aí estão as tripas a cair para dentro 

do cesto aconchegado com um lençol (…) é geralmente trabalho de mulheres, como delas será também a 

função de lavar as tripas” (…) E depois de muitas vezes lavadas naquela água corredia, aí vêm as mulheres 

com um balde cheio de tripas, material precioso para a confeção das moiras, das linguiças e dos salpicões”.  
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Moiras 

“(…) e a dona de casa começa a partir as carnes. Primeiro corta tudo o que tem vestígios de sangue, em 

pedacinhos mínimos, também lá mete a colada, adiciona mais uns bocados de carne gorda e deita-os num 

balde, onde junta alho, sal, cebola e vinho tinto. Quatro dias depois, e após algumas mexedelas diárias, vai 

este picado ser metido nas tripas mais finas e assim ficarão feitas as moiras que, depois de atadas, se hão-de 

pôr ao fumo, enfiadas em varas ou no sarilho. E ali hão de estar cerca de duas, três semanas, um mês, dizemos 

assim, porque depende da quantidade de fumo que se fizer na lareira”.  

 

Linguiça 

“Com os aparos dos salpicões e mais uns bocadinhos de carne magra fazem-se as linguiças que levam o 

mesmo tempero das moiras, menos a cebola, e ficam oito dias em vinha-d’alhos e só depois é que serão 

metidas nas tripas e postas ao fumo, donde se retiram ao fim de um mês”.  

 

Salpicão 

“Com os lombos do porco fazem-se os salpicões que, depois de terem estado as tais vinte e quatro horas 

cobertos de sal grosso dentro da salgadeira e oito dias metidos em vinho, muito alho e sal grosso, são 

ensacados nas tripas mais largas e postos ao fumo. (…) Os salpicões aqui estarão pendurados mês e meio, 

dois meses. Depois serão guardados na caixa do milho ou metidos num púcaro com muito azeite”.  

 

Durante o almoço de intervalo das funções de desmancha, são consumidos enchidos do ano anterior.  

 

“A cozinheira, com o suor a escorropichar do corpo, traz para a mesa a travessa acuculada de arroz de feijão 

branco e pedaços de salpicão (…) Estas rodelas de salpicão cozido, tão saborosas, tão vermelhas, cheirando 

a vinha-d’alhos, tão recendentes, fazem crescer água na boca (…) – Fraca é a dona de casa que não guarda 

carne de porco de um ano para o outro -, diz a nossa cozinheira (…)”.  

 

A salga das carnes como forma de conservação é um método ancestral amplamente utilizado pelos antigos. 

Na mesma obra “Outros Tempos”, também é referida esta arte.  

 

“Também é ele, o matador, que mete a carne na salgadeira que está ali aberta. Mas antes há-de lá meter sal 

grosso para fazer a cama da salgadeira que ainda agora mesmo tinha as tábuas bem limpas. Seis, sete, oito, 

dez sacos de sal grosso, cada um deles pesando vinte e cinco quilos, hão-de ali ser despejados, de forma que 

a carne fique bem coberta e nunca nenhum bocado toque noutro bocado, ou na madeirada salgadeira para 

que a carne não apodreça”. 

 

“Os presuntos são os primeiros a entrar na salgadeira, depois as pás, a cabeça, que se há-de comer no 

Carnaval, os unhatos, a seguir os ossos da suã, os meios, os cerros, as costelas que se hão-de gastar na 

torresmada. E no cimo de tudo, os lombos que pouco tempo ali hão-de estar, apenas vinte e quatro horas, 

porque é com eles que se hão-de fazer os salpicões (…)”.  
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Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião 

O Fumeiro de Baião mantém ainda preservado o saber-fazer tradicional, tendo-se afirmado, nos últimos 

anos, a nível regional, nacional e internacional, pelo esforço do Município de Baião através da realização da 

reconhecida Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, cujo início data de 2006. Nesta 

feira Baião investe na valorização dos seus produtos, dando a conhecer os seus produtores, mas também os 

restaurantes que confecionam estas iguarias. 

 

O certame conta com a presença de produtores de fumeiro locais, que comercializam os seus enchidos e 

peças fumadas, partilhando com os consumidores estes produtos cujas receitas se mantêm no tempo pela 

sua resiliência. Neste evento, entre 2006 e 2018, foram comercializadas 86.600 toneladas de fumeiro 

tradicional, e por ele passaram cerca de 127.000 visitantes6.  

 

O esforço dos responsáveis das zonas e autarquias na preservação deste património cultural que são os 

enchidos e peças fumadas tradicionais é notável e prévio até à primeira edição da Feira do Fumeiro, do Cozido 

à Portuguesa e dos Vinhos de Baião. Na 6ª edição da revista Bayam – Roteiro de Sabores, de 1999, da 

Cooperativa Cultural de Baião – Fonte do Mel, pode ser consultado um texto da Professora Doutora 

Conceição Martins, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, relativo à caracterização química do 

Salpicão de Baião na Feira do Fumeiro da Aboboreira (nas edições da Feira de 1991, 1992 e 1993). Este 

documento prova a preocupação, por parte das autarquias, em preservar esta iguaria, mas garantindo a sua 

normalização e qualidade, características indispensáveis para a sobrevivência destes produtos em mercados 

competitivos.  

 

A obra “Baião, Tradição e História” de 1997 é um contributo escrito para a melhor compreensão da herança 

cultural deste concelho, caracterizando as suas particularidades geográficas, geológicas, edafo-climáticas, 

arqueológicas e culturais. A gastronomia é um património genuíno de Baião, desde o arroz de favas com 

presunto até ao frango alourado descrito na “Cidade e as Serras” de Eça de Queiroz. De acordo com a obra, 

no concelho de Baião, predominava a agricultura de subsistência e de pequenas leiras, com produção 

limitada de trigo e centeio e pequena pastorícia complementar dos rendimentos familiares. Esta pobreza 

local explica a necessidade de recorrer à atividade pecuária, como a criação dos suínos. Nas encostas de 

Baião e da Aboboreira em cada casa havia um perito na arte de bem preparar a carne de porco, os fumeiros 

e seus derivados.  

 

 

  

                                                 
6 Informação gentilmente cedida pelo Município de Baião.  
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VI – MODO DE OBTENÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS – SUÍNOS 
 

1. TIPOS DE SUÍNOS 
 

O Fumeiro de Baião com Indicação Geográfica Protegida terá como matéria-prima suínos, machos castrados 

ou fêmeas, de raças exóticas ou raças autóctones portuguesas, na sua forma pura ou cruzada, que serão 

criados da forma o mais tradicional possível, diferenciada principalmente pela alimentação.  

 

2. TIPOS DE EXPLORAÇÃO E TEMPO DE PERMANÊNCIA  
 

As explorações onde são criados os animais devem cumprir todos os requisitos legais referentes ao bem-

estar animal, devendo garantir o conforto e o desenvolvimento pleno dos animais, de forma a reduzir a 

incidência de patologias e problemas ambientais.  

 Os animais devem permanecer na exploração de engorda, no mínimo 12 semanas (3 meses). O peso vivo ao 

abate poderá variar entre os 120 kg e os 200 kg.  

 

3. ALIMENTAÇÃO  

 
Na alimentação destes animais é permitida apenas a utilização de produtos tradicionais, nomeadamente 

hortícolas e misturas e farinhas de cereais. A utilização de rações comerciais deverá ser restrita aos 

momentos mais críticos, nomeadamente quando os animais são muito jovens. A utilização de rações será 

obrigatoriamente cessada dois meses antes do abate, no acabamento dos animais. 

 

4. CONTROLO SANITÁRIO E TRATAMENTOS VETERINÁRIOS 

 
Todos os produtores são responsáveis por cumprir o quadro legal vigente de profilaxia obrigatória e o plano 

sanitário desenvolvido por Médico Veterinário específico para a sua exploração.  

Em caso de implementação de tratamentos veterinários o abate dos animais só poderá ser realizado após o 

intervalo de segurança indicado para o produto farmacológico em causa.  

 

5. TRANSPORTE  

 
Os animais com destino ao abate têm de estar identificados individualmente com a marca de exploração e 

serem acompanhados com as respetivas guias de transporte, de acordo com a legislação em vigor.  

Os veículos e os condutores selecionados para o transporte dos animais devem estar autorizados e 

homologados pelos serviços competentes.  

O transporte dos animais para abate deve realizar-se no menor intervalo de tempo possível e devem ser 

evitadas todas as situações passíveis de provocar stress aos animais, tendo este de ser minimizado o mais 

possível, de forma a evitar diminuição da qualidade tecnológica da carne e perdas económicas.  

Está interdita a utilização de tranquilizantes, bem como a sobrecarga de animais no veículo de transporte.  
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6. ABATE 
 

O abate dos animais só poderá ser realizado em matadouros com número de aprovação de acordo com a 

legislação em vigor.  

Todas as carcaças serão obrigatoriamente objeto de inspeção sanitária.  

As carcaças deverão apresentar carne firme, cor rosada homogénea, sem patologia e tecnopatias e não 

apresentar características PSE (pálida, mole e exsudativa).  
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VII – DESCRIÇÃO E MODO DE PRODUÇÃO DOS PRODUTOS  
 

1. SALPICÃO 

 

a) Descrição 

 
O Salpicão - Fumeiro de Baião IGP é um enchido tradicional, curado pelo fumo, produzido a partir de carnes 

de lombo e cachaço (e também língua) de suínos criados de forma tradicional. As carnes serão 

condimentadas com alho, vinho e sal e curadas de forma tradicional pelo fumo.  

 

 

b) Caracterização  

 
Características Físicas 

O Salpicão – Fumeiro de Baião IGP apresenta forma reta e cilíndrica irregular, com comprimento, peso e 

diâmetro variáveis. A superfície externa apresenta cor acastanhada escura e ao corte transversal verifica-se 

a carne bem ligada de aspeto marmoreado e cor escura não homogénea.   

 
Características Químicas 

Apesar do reconhecimento do Fumeiro de Baião, ainda não foram realizados muitos estudos acerca da 

composição química destes enchidos, incluindo o Salpicão. Os dados de seguida apresentados são resultantes 

de um estudo de análise química a amostras de quatro produtores de fumeiro tradicional de Baião.  

 

Parâmetros 

Proteína (%) 22,6±7,50 

Gordura Bruta (%) 21,5±4,60 

Humidade (%) 44,1±6,50 

Cloretos (%) 4,5±0,33 

pH 5,2±0,36 

 

Tabela 1: Resultados Médios obtidos para a composição química do Salpicão produzido na região de Baião (Valores médios e 
desvio-padrão). Informação gentilmente cedida pelo Município de Baião.  

 

 

 

 

c) Processo Produtivo  
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Uma característica dos produtos tradicionais é a sua variabilidade natural, decorrente da arte de cada um e 

das próprias tradições familiares e de cada freguesia. No entanto, genericamente, as matérias primas 

utilizadas tradicionalmente para a obtenção de Salpicão – Fumeiro de Baião IGP são:  

 

Carne de porco: normalmente, para confeção do Salpicão são selecionados os lombos e o cachaço dos 

animais. Embora não tão frequente, também a língua do animal poderá ser utilizada.   

Vinha d’Alhos: a forma de condimentar o salpicão será própria de cada produtor. No entanto, o salpicão é 

temperado tradicionalmente em Vinha d’alhos no qual, para além do vinho tinto ou branco regional, é 

utilizado também alho, louro e sal. Não será permitida a adição de conservantes artificiais (nitritos/nitratos).  

Tripa: para a confeção do Salpicão será utilizada tripa natural de suíno ou bovino.     

 

O processo de obtenção do Salpicão – Fumeiro de Baião IGP manterá o processo de fabrico tradicional. As 

alterações efetuadas ao processo serão decorrentes da obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos de 

higiene e segurança alimentar. 

 

A confeção do Salpicão – Fumeiro de Baião IGP compreende as seguintes fases: 

 

1. Preparação das carnes: o produtor separa os lombos e os cachaços, que devem encontrar-se em 

excelente estado Higino-sanitário. Estes serão cortados em nacos de carne de tamanho variável, 

de acordo com a necessidade do produtor.  

 

2. Vinha d’Alhos: em recipientes próprios para o efeito misturam-se os lombos e/ou cachaços que 

são então condimentados com vinho branco ou tinto, alho, louro e sal. A adição de outros 

condimentos ficará ao critério de cada produtor.  A utilização destes condimentos, passados de 

geração em geração contribuí para a tipicidade dos produtos. As carnes, pelo seu elevado 

tamanho (em comparação com os restantes enchidos) ficarão em repouso durante 7 a 15 dias, 

em locais frescos e/ou câmaras de refrigeração. A mistura deverá ser mexida 1 a 2 vezes por dia.  

 

3. Enchimento: após o período de repouso é realizado o enchimento. O enchimento é realizado na 

tripa. As tripas não devem rasgar e o conteúdo deve ficar bem aderente à tripa. Caso exista 

formação de bolhas de ar a tripa poderá ser picada com uma agulha própria.   

 

4. Secagem e Fumagem: o fumo é obtido a partir da combustão de vários tipos de lenha, 

destacando-se o carvalho e a mimosa. Este processo será realizado em salas com lareira 

tradicional, de forma lenta e ponderada. A fumagem/secagem do Salpicão – Fumeiro de Baião 

IGP poderá durar entre 15 a 30 dias, como o tempo o permitir. Caso todo o lombo de porco seja 

enchido em todo o seu comprimento o tempo de secagem poderá durar até 4 meses.  
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2. ALHEIRA 

 

a) Descrição 
 

A Alheira - Fumeiro de Baião IGP, é um enchido de carne constituído essencialmente por carne de suíno e 

aves, pão de trigo (Pão de Padronelo) e azeite condimentada de forma tradicional, com sal, alho e colorau, 

curada pelo fumo.  A pasta resultante, na qual se conseguem detetar alguns pequenos pedaços, como carnes 

desfiadas, servirá para encher uma tripa delgada e seca de porco ou vaca. Depois de fumada, a alheira deve 

consumir-se cozinhada.  

 

b) Caracterização  

 
Características Físicas 

A Alheira – Fumeiro de Baião IGP é um enchido em formato de ferradura, cilíndrico, de tamanho variável, 

peso médio de 200 g, e cor que alterna entre o castanho, laranja e amarelado. Externamente é envolvida por 

tripa de suíno ou bovino, sem ruturas, bem aderente à massa. As extremidades encontram-se ligadas com 

fio de algodão. Exteriormente são facilmente visíveis pedaços de carne e condimentos pelo contraste de cor 

com a restante pasta.  

Ao corte observa-se uma pasta grumosa, conseguindo-se detetar pequenos pedaços de carnes desfiadas. 

Esta pasta apresenta cor castanho-amarelada não homogénea.  

 
Características Químicas 

Apesar do reconhecimento do Fumeiro de Baião, ainda não foram realizados muitos estudos acerca da 

composição química destes enchidos, incluindo a Alheira. Os dados de seguida apresentados são resultantes 

de um estudo de análise química a amostras de quatro produtores de fumeiro tradicional de Baião.  

 

Parâmetros 

Proteína (%) 23,8±3,20 

Gordura Bruta (%) 15,8±4,10 

Humidade (%) 38,1±7,20 

Cloretos (%) 4,1±0,15 

pH 4,5±0,37 

 

Tabela 2: Resultados Médios obtidos para a composição química da alheira produzida na região de Baião (Valores médios e desvio 
padrão). Informação gentilmente cedida pelo Município de Baião. 

 

A Alheira – Fumeiro de Baião IGP deve ser consumida cozinhada: grelhada ou assada ao lume. 
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c) Processo Produtivo  

 
Uma característica dos produtos tradicionais é a sua variabilidade natural, decorrente da arte de cada um, 

das próprias tradições familiares e de cada freguesia. No entanto, genericamente, as matérias primas 

utilizadas tradicionalmente para a obtenção de Alheira – Fumeiro de Baião IGP são:  

 

Carne de porco: para a confeção da alheira poderão ser utilizadas todas as peças da carcaça de suíno, carne 

gorda e couratos, não sendo utilizadas as vísceras. As partes mais comumente utilizadas serão as pás, 

presuntos, barriga, bochecha e lombo.  

Carne de aves: a carne utilizada com mais frequência será a carne de galinha. Nesta categoria também 

poderão ser utilizadas carnes de peru e pato. A carne de aves poderá ser obtida a partir de todas as peças da 

carcaça, à exceção das vísceras.  

Outras carnes: pode ser utilizada também carne de vitela.  

Calda de cozedura das carnes: para confeção das alheiras é realizada uma calda, resultante da cozedura de 

todas as carnes e também ossos (da suã, por exemplo), muito aromático também pela adição de temperos. 

Este caldo será utilizado para obtenção da massa quando misturado com o pão.  

Pão: para preparação da massa é utilizado Pão de Padronelo. O Pão de Padronelo apresenta as seguintes 

características:  

• pão de trigo; 

• formato característico – quadrilátero estrangulado segundo as medianas, ficando com o aspeto de 

quatro losangos grosseiros mais largos na zona de ligação e bicudos nas extremidades;  

• 10 a 15 cm na diagonal.  

• peso médio de 125 g  

• altura de cerca de 5 cm.  

• cor amarelo-torrado, 

• consistência firme e suave 

• sabor ligeiramente azedado dado pelo tipo de fermento utilizado. 

• alguma capacidade de conservação (alguns dias após fabrico).  

 

Para além do Pão de Padronelo poderá permitir-se a utilização simultânea de sêmeas de trigo (embora em 

menor percentagem).  

Azeite: pode ser utilizado azeite na massa da alheira. 

Condimentos: a forma de condimentar a alheira será própria de cada produtor. Como exemplo listam-se os 

seguintes ingredientes – alho (Allium sativum L.), pimentão doce e/ou picante, salsa, sal (NaCl) próprio para 

fins alimentares, pimenta, malagueta, louro, cominhos, entre outros. Não será permitida a adição de 

conservantes artificiais (nitritos/nitratos).  

Tripa: para a confeção de alheira será utilizada tripa de suíno ou bovino, que deve encontrar-se em boas 

condições de higiene e sem ruturas.  
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O processo de obtenção da Alheira – Fumeiro de Baião IGP manterá o processo de fabrico tradicional. As 

alterações efetuadas ao processo serão decorrentes da obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos de 

higiene e segurança alimentar. 

 

A confeção da Alheira – Fumeiro de Baião IGP compreende as seguintes fases: 

 

1. Preparação das carnes (carne magra e gordura): o produtor seleciona os cortes de carne a preparar, 

que devem encontrar-se em excelente estado Higino-sanitário. A carne e gordura são cortadas em 

pedaços de dimensão variável, de forma a permitir uma cozedura uniforme.  

 

2. Cozedura das carnes (realização da calda): As carnes e os restantes ingredientes (condimentos) são 

colocados dentro de recipiente com água onde será realizada a cozedura. A duração da cozedura 

será dependente do tamanho do recipiente, da quantidade de carne a cozer e da natureza do lume 

efetuado.  

 

3. Desfia das carnes: quando cozidas as carnes serão retiradas da água e desfiadas manualmente. A 

calda será reservada para posteriormente ser adicionada ao pão e carnes desfiadas.  

 

4. Preparação da massa da alheira: a preparação da massa é iniciada com o corte do pão (Pão de 

Padronelo e Pão de Trigo em fatias). Ao pão será adicionada a calda preparada a partir da cozedura 

das carnes de forma a amolecê-lo e a dar-lhe o sabor distinto das carnes. Ao pão amolecido serão 

por fim adicionadas as carnes desfiadas. A massa formada pela mistura de todos os ingredientes é 

homogeneizada por mistura manual, com colheres próprias para o efeito. Nesta fase poderá ser 

realizado algum acerto de condimentação, ao critério do produtor.  

 

5. Enchimento: o enchimento é realizado na tripa (de bovino ou suíno). As tripas não devem rasgar e a 

massa deve ficar bem aderente à tripa. Caso exista formação de bolhas de ar a tripa poderá ser picada 

com uma agulha própria. As alheiras são atadas em forma de ferradura, com fio de algodão, de forma 

tradicional.  

 

6. Secagem e Fumagem: a fumagem e secagem é realizada de forma tradicional, em salas de fumo com 

lareira tradicional. A duração deste passo varia entre os 2 e os 3 dias, em média. Para combustão a 

lenha mais utilizada será o carvalho, mimosa e choupo. 
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3. LINGUIÇA  

 

a)  Descrição 
 

A Linguiça – Fumeiro de Baião IGP, é um enchido fumado constituído por carne e gordura de porco. À carne 

e gordura é adicionado sal, vinho tinto ou branco da região, água, alho, colorau, louro e a massa resultante 

é inserida numa tripa delgada de porco ou de vaca. A linguiça pode ser consumida crua, assada ou cozida, 

conforme o tempo que tem de cura. 

 

b) Caracterização  

 
Características Físicas 

A Linguiça – Fumeiro de Baião IGP é um enchido em formato de ferradura, cujas extremidades se encontram 

ligadas por fio de algodão. Visualmente apresenta uma cor avermelhada brilhante, peso médio de 200g e 

tamanho variável.  

Externamente é envolvida por tripa natural, sem ruturas, bem aderente à massa. As extremidades 

encontram-se ligadas com fio de algodão. Exteriormente são facilmente visíveis pedaços de gordura branca.  

Ao corte apresenta textura semi-rija, sendo facilmente observáveis as porções de carne e gordura que a 

constituem, numa massa perfeitamente ligada de aspeto marmoreado, com cor avermelhada e branca.  

 
Características Químicas 

Apesar do reconhecimento do Fumeiro de Baião, ainda não foram realizados muitos estudos acerca da 

composição química destes enchidos, incluindo a Linguiça. Os dados de seguida apresentados são resultantes 

de um estudo de análise química a amostras de quatro produtores de fumeiro tradicional de Baião.  

 

Parâmetros 

Proteína (%) 26,9±2,44 

Gordura Bruta (%) 24,0±4,65 

Humidade (%) 38,0±6,50 

Cloretos (%) 4,2±0,244 

pH 4,8±0,255 

 
Tabela 3: Resultados Médios obtidos para a composição química da Linguiça produzida na região de Baião (valores médios e desvio 
padrão) Informação gentilmente cedida pelo Município de Baião. 

c) Processo Produtivo  

 
Uma característica dos produtos tradicionais é a sua variabilidade natural, decorrente da arte de cada um e 

das próprias tradições familiares e de cada freguesia. No entanto, genericamente, as matérias primas 

utilizadas tradicionalmente para a obtenção de Linguiça – Fumeiro de Baião IGP são:  

 

Carne de porco: poderão ser utilizadas todas as peças da carcaça de suíno (fundamentalmente pás, presunto 

e barriga) e carne gorda, não sendo utilizadas as vísceras.  
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Vinha d’Alhos: a forma de condimentar a linguiça será própria de cada produtor. No entanto, a linguiça é 

temperada tradicionalmente em Vinha d’alhos na qual, para além do vinho tinto ou branco regional, é 

utilizado também alho, louro e sal. Não será permitida a adição de conservantes artificiais (nitritos/nitratos).  

Tripa: para a confeção da linguiça será utilizada tripa natural de suíno ou vaca.   

 

O processo de obtenção da Linguiça – Fumeiro de Baião IGP manterá o processo de fabrico tradicional. As 

alterações efetuadas ao processo serão decorrentes da obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos de 

higiene e segurança alimentar. 

 

A confeção da Linguiça – Fumeiro de Baião IGP compreende as seguintes fases: 

 

1. Preparação das carnes (carne magra e gordura): o produtor seleciona os cortes de carne a preparar, 

que devem encontrar-se em excelente estado Higino-sanitário. A carne e gordura são cortadas em 

pedaços pequenos de dimensão variável.  

 

2. Vinha d’Alhos: em recipientes próprios para o efeito misturam-se as carnes e as gorduras que são 

então condimentadas com vinho branco e/ou tinto, alho, louro e sal. A adição de outros condimentos 

ficará ao critério de cada produtor.  A utilização destes condimentos, passados de geração em 

geração contribuí para a tipicidade dos produtos. As carnes assim ficarão em repouso durante 3 a 8 

dias, em locais frescos e/ou câmaras de refrigeração. A mistura deverá ser mexida 1 a 2 vezes por 

dia.  

 

3. Enchimento: após o período de repouso é realizado o enchimento. O enchimento é realizado na tripa 

(de bovino ou suíno). As tripas não devem rasgar e o conteúdo deve ficar bem aderente à tripa. Caso 

exista formação de bolhas de ar a tripa poderá ser picada com uma agulha própria. As linguiças são 

atadas em forma de ferradura, com fio de algodão, de forma tradicional.  

 
4. Secagem e Fumagem: o fumo é obtido a partir da combustão de vários tipos de lenha, destacando-

se o carvalho e a mimosa. Este processo será realizado em salas com lareira tradicional, de forma 

lenta e ponderada. A fumagem/secagem da Linguiça – Fumeiro de Baião IGP poderá durar entre 7 a 

12 dias como o tempo o permitir.  
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4. FARINHEIRA  

 

a)  Descrição 

 
A Farinheira – Fumeiro de Baião IGP é um enchido curado pelo fumo, constituído principalmente por gordura 

de suíno e, em menor quantidade, carne magra, às quais são adicionados farinha (numa relação de cerca de 

40% de gordura para 60% de farinha), sal, água, massa de pimentão e dentes secos de alho, enchida em tripa 

natural.   

 

b) Caracterização  

 
Características Físicas 

A Farinheira – Fumeiro de Baião IGP é um enchido em forma de ferradura, apertado nas duas extremidades 

por atadura, com fio de algodão. Apresenta cor amarela-alaranjada, aspeto liso e sem brilho, consistência 

semi-mole a pastosa.  

 
Características Químicas 

Ainda não foram realizadas análises químicas para caracterização da Farinheira – Fumeiro de Baião IGP.  

 

c) Processo Produtivo  

 
Uma característica dos produtos tradicionais é a sua variabilidade natural, decorrente da arte de cada um, 

das próprias tradições familiares e de cada freguesia. No entanto, genericamente, as matérias primas 

utilizadas tradicionalmente para a obtenção de Farinheira – Fumeiro de Baião IGP são:  

 

Carne de porco: para a confeção da farinheira é utilizada em maior percentagem gordura de porco do que 

carne magra, numa proporção de 3 para 1. A carne magra e a gordura poderão ser provenientes de qualquer 

parte da carcaça de suíno. São também utilizados alguns ossos para preparação da calda.  

Vinha d’Alhos: a forma de condimentar a farinheira será própria de cada produtor. No entanto, esta é 

temperada tradicionalmente em Vinha d’alhos na qual, para além do vinho branco e/ou tinto regional, é 

utilizado também alho, louro e sal. Não será permitida a adição de conservantes artificiais (nitritos/nitratos).  

Farinha: utilizada como elo de ligação e para conferir consistência à massa resultante da mistura das carnes.  

Tripa: para a confeção da farinheira será utilizada tripa de suíno e bovino.  

 

O processo de obtenção da Farinheira – Fumeiro de Baião IGP manterá o processo de fabrico tradicional. As 

alterações efetuadas ao processo serão decorrentes da obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos de 

higiene e segurança alimentar. 

 

A confeção da Farinheira – Fumeiro de Baião IGP compreende as seguintes fases: 

 

1. Preparação das gorduras (e carne magra): a gordura e as carnes magras selecionadas serão 

cortadas manualmente em pequenas porções de dimensão variável.   



 

20 
 

 

2. Vinha d’Alhos: em recipientes próprios para o efeito misturam-se as gorduras e as carnes que 

são então condimentadas com vinho branco e/ou tinto regional, alho, louro e sal. A adição de 

outros condimentos ficará ao critério de cada produtor.  As carnes assim ficarão em repouso 

durante 6 a 8 dias, em locais frescos e/ou câmaras de refrigeração. A mistura deverá ser mexida 

1 a 2 vezes por dia.  

 

3. Preparação da massa: após o repouso, no dia do enchimento, é preparada previamente uma 

calda a partir da cozedura de ossos de suíno, como os ossos da suã, na qual também podem ser 

adicionados condimentos como azeite e sal. As gorduras e carnes que ficaram em vinha d’alhos 

serão coadas e a estas será adicionada a calda e a farinha de milho, procedendo-se à mistura de 

todos estes componentes, de modo a formar uma massa homogénea.  

 

4.  Enchimento: após preparação da massa é realizado o enchimento. Este processo é realizado na 

tripa natural (de bovino ou suíno). As tripas não devem rasgar e o conteúdo deve ficar bem 

aderente à tripa. Caso exista formação de bolhas de ar a tripa poderá ser picada com uma agulha 

própria. As farinheiras são atadas com fio de algodão, de forma tradicional.  

 

5. Secagem e Fumagem: o fumo é obtido a partir da combustão de vários tipos de lenha, 

destacando-se o carvalho e a mimosa. Este processo será realizado em salas com lareira 

tradicional, de forma lenta e ponderada. A fumagem da Farinheira – Fumeiro de Baião IGP durará 

cerca de 8 dias.  
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5. MOIRA 

 

a) Descrição 

 
A Moira – Fumeiro de Baião IGP é um enchido constituído por carnes de vinha-d’alhos, calda de cozedura de 

carnes de porco e sangue, temperado com sal, colorau, pimenta, vinho e alhos e cheio em tripa natural e 

fumada.  

 

b) Caracterização  

 
Características Físicas 

A Moira – Fumeiro de Baião IGP é um enchido cilíndrico, em formato de ferradura, com cerca de 150 g de 

peso, cujas extremidades se encontram ligadas por fio de algodão. Apresenta cor castanho-escura ou negra 

e uma consistência mais pastosa pela moderada humidade superficial característica.  

Externamente é envolvida por tripa natural, que deverá apresentar-se sem ruturas, bem aderente à massa.  

Ao corte apresenta uma massa perfeitamente ligada, de aspeto pastoso, observando-se carne e gordura. A 

presença de sangue de porco confere-lhe uma textura semi-mole e a coloração mais escura.  

 
Características Químicas 

Apesar do reconhecimento do Fumeiro de Baião, ainda não foram realizados muitos estudos acerca da 

composição química destes enchidos, incluindo a Moira. Os dados de seguida apresentados são resultantes 

de um estudo de análise química a amostras de quatro produtores de fumeiro tradicional de Baião.  

 

Parâmetros 

Proteína (%) 20,7±3,32 

Gordura Bruta (%) 26,7±6,04 

Humidade (%) 34,2±6,76 

Cloretos (%) 4,6±0,39 

pH 5,0±0,46 

 

Tabela 4: Resultados Médios obtidos para a composição química da Moira produzida na região de Baião (valores médios e desvio 
padrão) Informação gentilmente cedida pelo Município de Baião. 

 

c) Processo Produtivo  

 

Uma característica dos produtos tradicionais é a sua variabilidade natural, decorrente da arte de cada um, 

das próprias tradições familiares e de cada freguesia. No entanto, genericamente, as matérias primas 

utilizadas tradicionalmente para a obtenção de Moira – Fumeiro de Baião IGP são:  
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Carne de porco: poderão ser utilizadas todas as peças da carcaça de suíno (procurando-se utilizar carne mais 

entremeada) e carne gorda, podendo ser utilizadas vísceras.  

Sangue de porco: a Moira segue um processo produtivo muito semelhante à Linguiça, distinguindo-se pela 

adição de sangue de porco.  

Vinha d’Alhos: a forma de condimentar a Moira será própria de cada produtor. No entanto, esta é temperada 

tradicionalmente em Vinha d’alhos na qual, para além do vinho branco tinto regional, é utilizado também 

alho, louro e sal. Não será permitida a adição de conservantes artificiais (nitritos/nitratos).  

Tripa: para a confeção da Moira será utilizada tripa de suíno e bovino.  

 

O processo de obtenção da Moira – Fumeiro de Baião IGP manterá o processo de fabrico tradicional. As 

alterações efetuadas ao processo serão decorrentes da obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos de 

higiene e segurança alimentar. 

 

A confeção da Moira – Fumeiro de Baião IGP compreende as seguintes fases: 

 

1. Preparação do sangue: o sangue deverá ser apanhado em recipiente próprio no preciso 

momento do abate e da sangria do animal. Tradicionalmente ao sangue é adicionado vinho, 

sendo mexido cuidadosamente. O sangue será colocado em refrigeração até ao momento da sua 

utilização.  

2. Preparação das carnes e gordura: as carnes e gorduras selecionadas serão cortadas 

manualmente em pequenas porções de dimensão variável.   

 

3. Vinha d’Alhos: em recipientes próprios para o efeito misturam-se as carnes e gorduras que são 

então condimentadas com vinho branco tinto regional, alho, louro e sal. A adição de outros 

condimentos ficará ao critério de cada produtor. O sangue previamente preparado pode ser 

adicionado no dia da preparação da vinha d’alhos (juntamente com os outros ingredientes) ou 

durante os outros dias de repouso.  A mistura permanecerá em repouso durante 3 a 5 dias, em 

locais frescos e/ou câmaras de refrigeração. A mistura deverá ser mexida 1 a 2 vezes por dia.  

 

4. Enchimento: após o período de repouso é realizado o enchimento. Este processo é realizado em 

tripa natural. As tripas não devem rasgar e o conteúdo deve ficar bem aderente à tripa. Caso 

exista formação de bolhas de ar a tripa poderá ser picada com uma agulha própria. As moiras 

são atadas em forma de ferradura, com fio de algodão, de forma tradicional.  

 

5. Secagem e Fumagem: o fumo é obtido a partir da combustão de vários tipos de lenha, 

destacando-se o carvalho e a mimosa. Este processo será realizado em salas com lareira 

tradicional, de forma lenta e ponderada. A fumagem da Moira – Fumeiro de Baião IGP será 

realizada durante 8 a 10 dias.  

 

6. PRESUNTO 
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a) Descrição 

 
O Presunto – Fumeiro de Baião IGP é o produto resultante da cura pelo fumo da perna de suíno adulto, macho 

ou fêmea.  

 

b) Caracterização  

 
Características Físicas 

O Presunto – Fumeiro de Baião IGP a peça resultante da salga e cura pelo fumo da perna fresca de suíno, num 

processo lento de cerca de 12 meses, dependendo do tamanho da peça. É um presunto fumado, com o 

courato externo, apresentando-se ao consumidor sem a extremidade podal-unha.  

Ao corte é possível observar o marmoreado característico, resultante da combinação das porções gorda e 

magra, de cores que variam entre o branco e o amarelado e rosácea a avermelhada, respetivamente.  

 
Características Químicas 

Apesar do reconhecimento do Fumeiro de Baião, ainda não foram realizados muitos estudos acerca da 

composição química destes produtos. Ainda não terá sido realizada a análise química do Presunto – Fumeiro 

de Baião IGP.  

 

c) Processo Produtivo  

 
Uma característica dos produtos tradicionais é a sua variabilidade natural, decorrente da arte de cada um, 

das próprias tradições familiares e de cada freguesia. No entanto, genericamente, as matérias primas 

utilizadas tradicionalmente para a obtenção de Presunto – Fumeiro de Baião IGP são:  

 

Perna de porco: como matéria-prima base é utilizado o membro posterior do suíno, macho ou fêmea, 

separado pela fenda articular lombo-sagrada, e os músculos adjacentes, que têm como suporte ósseo o osso 

coxal, fémur, rótula, tíbia, perónio, tarso, metatarso e falange. Da perna é eliminada a extremidade podal-

unha mas é mantido o courato externo. O peso em fresco será variável de acordo com o peso vivo do animal 

que lhe terá dado origem.  

Condimentos: a preparação do Presunto – Fumeiro de Baião IGP pode incluir, para além do sal, a adição de 

outros ingredientes como, por exemplo, o vinho, o colorau (doce e/ou picante), azeite e a banha de porco.  

 

O processo de obtenção do Presunto – Fumeiro de Baião IGP manterá o processo de fabrico tradicional. As 

alterações efetuadas ao processo serão decorrentes da obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos de 

higiene e segurança alimentar. 

 

A confeção do Presunto – Fumeiro de Baião IGP compreende as seguintes fases: 

 

1. Preparação da peça: as pernas frescas selecionadas serão massajadas, de forma a eliminar todos 

os fluidos internos, e aparadas de acordo com a forma final desejada. A extremidade podal é 

seccionada. 
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2. Salga: as pernas em fresco serão colocadas em salgadeiras, sendo cobertas de forma uniforme 

com sal marinho natural, não sendo permitida a adição de conservantes artificiais (nitritos e/ou 

nitratos). As salgadeiras devem encontrar-se em locais que garantam uma temperatura de 

refrigeração. A duração da salga varia com o peso da perna. No entanto, de uma forma geral, 

este processo dura entre 1 a 1,5 meses. 

  

3. “Lavagem”: quando retirado do sal os presuntos poderão ser escovados e/ou lavados com vinho 

para retirar o excesso de sal. Neste momento poderão também ser untado com azeite e/ou 

banha de porco e colorau. Os presuntos poderão ser colocados em redes de forma a evitar o 

contacto do mesmo com insetos voadores que poderão comprometer a sua qualidade e 

segurança.  

 

4. Fumagem e Secagem: esta fase realiza-se pela exposição dos presuntos bem salgados e 

estabilizados à ação do fumo resultante da combustão de lenhas nobres, não resinosas, como o 

carvalho.  Os presuntos serão submetidos à ação do fumo durante cerca de 1 a 2 meses. 

Posteriormente a cura prosseguirá por secagem natural ao ar. Durante o período de secagem 

também poderá ser colocada na porção de carne magra exposta a mesma mistura de banha 

descrita anteriormente, de forma a prevenir a dessecação desta parte do presunto, bem como 

para servir como repelente natural de insetos. O processo de cura dos presuntos deverá durar 

cerca de 12 meses, a contar do início da salga.  
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VIII – COMERCIALIZAÇÃO DO FUMEIRO DE BAIÃO IGP 
 
Os produtores que desejem utilizar a Indicação Geográfica Protegida Fumeiro de Baião poderão utilizar as 

modalidades de venda que acharem mais convenientes para a rentabilização das suas empresas: diretamente 

ao consumidor, em feiras, ao comércio tradicional, a intermediários, em grandes superfícies ou outras.  

 

Os produtos certificados Fumeiro de Baião IGP poderão ser comercializados à peça ou pesadas à vista do 

consumidor. Quando embalados devem ser acondicionados em embalagens de cartão, de plástico, ou de 

outros materiais próprios para entrar em contacto com géneros alimentícios, em atmosfera normal, 

controlada ou em vácuo. Qualquer que seja a forma de apresentação e acondicionamento, cada produto tem 

que estar perfeitamente identificado, através do rótulo e da marca de certificação. 
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IX – ROTULAGEM DO FUMEIRO DE BAIÃO – INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PROTEGIDA 
 
A rotulagem do Fumeiro de Baião IGP tem de cumprir as disposições previstas na legislação vigente descrita 

nos seguintes documentos legais: Regulamento (EU) n.º 1169/2011, para géneros alimentícios pré-

embalados e Decreto-Lei n.º 26/2016 para os géneros alimentícios não pré-embalados.  

No caso de embalamento dos produtos Fumeiro de Baião IGP, a rotulagem deve incluir as seguintes menções 

obrigatórias: 

 

• Denominação do género alimentício 

• Lista de ingredientes 

• Ingredientes ou auxiliares tecnológicos ou derivados de uma substância ou produto que provoquem 

alergias ou intolerâncias 

• Quantidade de determinados ingredientes ou categorias de ingredientes 

• Quantidade líquida  

• Data de durabilidade mínima  

• Condições especiais de conservação e/ou as condições de utilização 

• Nome ou a firma e o endereço do operador da empresa do setor alimentar 

• País de origem ou o local de proveniência 

• Modo de emprego 

• Declaração nutricional 

 

Para além das menções citadas anteriormente previstas na legislação geral de rotulagem dos géneros 

alimentícios, na rotulagem destes produtos devem figurar obrigatoriamente: a menção “Fumeiro de Baião – 

Indicação Geográfica Protegida”, o respetivo logótipo comunitário e o logótipo do Fumeiro de Baião (a 

definir). Na rotulagem deve ainda estar presente a marca de certificação aposta pela Entidade de Controlo e 

Certificação, a qual contém obrigatoriamente o nome do produto e a respetiva menção, o nome do 

organismo de controlo e o número de série (código numérico ou alfanumérico que permite rastrear o 

produto).  
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X – REFERÊNCIAS RELATIVAS À ESTRUTURA DE CONTROLO 

 

O controlo e a certificação do Fumeiro de Baião – Indicação Geográfica Protegida serão efetuados por um 

Organismo de Controlo (OC) indigitado pela Entidade Gestora. O OC possui um Conselho de Certificação que 

é um órgão interno de avaliação da forma como decorre o controlo e a certificação e do qual fazem parte 

representantes dos produtores, dos transformadores, de investigação/ensino, dos comerciantes/distribuição 

e dos consumidores. A este OC caberá a responsabilidade de verificar o cumprimento do Caderno de 

Especificações do Fumeiro de Baião – IGP.  

 

O regime de controlo instituído tem de ser exercido ao longo de toda a cadeia produtiva, abrangendo:  

• Produção primária: origem dos suínos, com controlo da alimentação e idade mínima ao abate, sendo 

obrigatória a verificação do preenchimento dos cadernos de campo; condições de bem-estar no 

transporte e abate dos animais (guias de circulação).  

• Transformação:  ingredientes utilizados, métodos de confeção.  

• Acondicionamento e rotulagem 

• Comercialização 

 

Caso exista cumprimento dos requisitos presentes no Caderno de Especificações do Fumeiro de Baião – IGP 

caberá ao OPC a aposição, em cada produto, da respetiva marca de certificação, na qual constam 

obrigatoriamente as seguintes menções: 

• Fumeiro de Baião – Indicação Geográfica Protegida 

• Nome do OC 

• Número de série (código numérico ou alfanumérico que permite rastrear o produto) 
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XI – GARANTIA SOBRE A ORIGEM GEOGRÁFICA DO PRODUTO E RASTREABILIDADE 

 

Os elementos que provam que o Fumeiro de Baião IGP é originário da área geográfica de transformação são: 

• Que as unidades de produção estejam situadas no concelho de Baião.  

• Que os produtores se submetam às condições estabelecidas neste Caderno de Especificações. 

• O sistema de rastreabilidade. 

 

De acordo com o Regulamento n.º 178/2002, a rastreabilidade designa a capacidade de detetar a origem e 

de seguir o rasto de um género alimentício, de um alimento para animais, de um animal produtor de géneros 

alimentícios ou de uma substância, destinados a ser incorporados em géneros alimentícios ou em alimentos 

para animais, ou com probabilidade de o ser, ao longo de todas as fases de produção, transformação e 

distribuição.  

Cabe aos operadores a realização de registos de rastreabilidade que, por norma, devem ser mantidos durante 

5 anos. Estes devem ser disponibilizados caso sejam pedidos pelas autoridades competentes em caso de 

auditorias e pelo OC.  

 

Fases Documentos 

Produção Primária (produção animal) 
Registos de Exploração 
Marcas Auriculares 

Saída para abate 
Registos de Exploração 
Guia de circulação 

Abate Folha de registo de abate 

Desmancha Folha de registo de desmancha 

Transformação 
Receção de entrada de matérias-primas 
Mapas de produção 

Venda Guia de remessa 
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